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RESUMO 

No mundo ocidental, a configuração jurídica da propriedade decorre de um conjunto de 
circunstâncias ideológicas, culturais, econômicas, políticas e naturais havidas ao longo da 
história. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é investigar a evolução do instituto jurídico da 
propriedade: da perspectiva do individualismo à compatibilização socioambiental, incidindo 
especificamente sobre os bens imóveis, em área rural e urbana. A metodologia adotada 
fundamenta-se na pesquisa qualitativa bibliográfica, que compreende o processo de seleção e 
análise da evolução histórica, das teorias, da legislação e decisões judiciais, que estão 
relacionadas com o tema, utilizando-se os métodos dedutivo, indutivo, dialético e dialógico. 
Dessa forma, é realizada a análise da propriedade, que envolve a formação de seu significado 
na Antiguidade, a elaboração conceitual no segundo período da Idade Média, o 
desenvolvimento da perspectiva individualista na Modernidade, seu enaltecimento na 
ideologia liberal, as questões suscitadas referentes ao atendimento do bem comum, a 
construção da teoria da função social, e sua situação na atualidade, quando a dimensão 
funcional é ampliada, passando a considerar o equilíbrio ecológico, sendo objeto da 
incidência de políticas públicas, visando harmonizar o adimplemento de suas funções e 
efetivar a compatibilização socioambiental. O Brasil, em sintonia com essa perspectiva, 
apresenta diretrizes constitucionais e legislação concernente às políticas públicas, que 
interpretadas de modo sistemático e teleológico, tem por objetivo reduzir as desigualdades 
sociais e propiciar a utilização adequada do meio ambiente, conciliando a necessidade de 
desenvolvimento econômico com o equilíbrio ecológico, visando uma existência saudável que 
beneficie tanto as presentes, quanto as futuras gerações. 
 
Palavras-chave: Instituto jurídico da propriedade. Evolução histórica. Individualismo. 
Políticas públicas. Compatibilização socioambiental. 
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ABSTRACT 

In the occidental world, the legal configuration of property derives from a set of ideological, 
cultural, economic, political and natural circumstances that occurred throughout history. In 
this sense, the aim of this study is to investigate the evolution of the legal institution of 
property: from the perspective of individualism to social and environmental adequacy, 
focusing specifically on real estate in rural and urban areas. The adopted methodology is 
based on the qualitative bibliographical research, which includes the process of selection and 
analysis of historical evolution, theories, legislation and judicial decisions, which are related 
to the theme, using deductive, inductive, dialectical and dialogic methods. In this form, the 
analysis of property is carried out, involving the formation of its meaning in the Antiquity, the 
conceptual elaboration in the second period of the Middle Ages, the development of the 
individualistic perspective in the Modernity, its exaltation in the liberal ideology, the 
questions arisen concerning the attendance of the common well being, the construction of 
theory of social function, and its situation at the present time, when its functional dimension is 
enlarged, now considering the ecological balance, being object of the incidence of public 
policies, aiming to harmonize the fulfillment of its functions and accomplish the social and 
environmental adequacy. Brazil, in tune with that perspective, presents constitutional 
guidelines and legislation concerning public policies, which interpreted in a systematic and 
teleological way, is intended to reduce social inequalities and foster the adequate use of the 
environment, reconciling the need for economic development with the ecological balance, 
aiming at a healthy existence that benefits both the present and future generations. 
 
Keywords: Legal institute of the property. Historical evolution. Individualism. Public 
policies. Social and environmental adequacy. 
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INTRODUÇÃO 

A evolução do instituto jurídico da propriedade é o tema desta dissertação, 

abrangendo, no mundo ocidental, desde a formação de seu sentido e respectiva projeção 

na perspectiva do individualismo, até a compatibilização socioambiental, que se 

demonstra necessária na atualidade.  

Nessa configuração temática, o objetivo geral deste estudo consiste na 

investigação da construção e das transformações havidas ao longo do processo histórico, 

no que concerne ao instituto da propriedade, forma normativa de organização, 

reconhecimento e proteção da titularidade de pessoas, físicas ou jurídicas, sobre bens, 

examinando-se, especificamente, sua incidência com relação aos imóveis, em área rural e 

urbana, e analisando-se sua estrutura e dimensão funcional, em seu tríplice significado: 

individual, social e ambiental. 

Essencialmente, como pressuposto da inserção da propriedade no contexto 

jurídico, sob o prisma objetivo e subjetivo, é colocada a questão filosófica da razão de sua 

existência. Dessa forma, pode-se alegar que os seres humanos tem a necessidade natural 

de terem coisas próprias, visando manter a existência, podendo se considerar até mesmo 

como uma motivação para o progresso individual, situações nas quais a segurança 

proporcionada pelo instituto jurídico da propriedade, no sentido de preservar os meios 

vitais e conservar as conquistas materiais, impulsionam o desenvolvimento das 

sociedades. A oposição a essa ideia consiste em argumentar que a mencionada 

necessidade foi artificialmente criada, inserida ideologicamente na sociedade e fixada 

pelas convenções sociais, ao longo da história, estabelecendo uma estrutura jurídica de 

desigualdades. 

Porém, também é possível optar por uma via eclética na qual se considere a 

propriedade como instrumentalmente útil para satisfazer as necessidades materiais e 

psicológicas da natureza humana, que se projetam na realidade com o objetivo de 

manutenção da vida, realização pessoal, proteção individual e familiar, sendo 

condicionada pelas ideias que conseguem prevalecer nas sociedades, tal como se pode 

observar no mundo ocidental, pela apropriação por meio de padrões legitimados pelo 

consenso social, por exemplo, o trabalho e a herança, devendo ser moldada pelas normas 
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jurídicas, conforme as carências e exigências apresentadas em uma sociedade 

democrática, que hodiernamente podem ser vislumbradas nas atuais demandas 

socioambientais. Dessa forma, a caracterização da propriedade como instituto jurídico é 

adequada, pois, além de estar relacionada às necessidades da natureza humana, sua 

exteriorização na sociedade se revela como produto cultural, passando por mutações no 

decorrer do processo histórico, o que corresponde à noção de conjunto de normas 

construídas de forma a definir tanto os direitos de domínio sobre os bens, quanto os 

direitos de exclusão da interferência de terceiros, sendo que a intensidade da dominação e 

a amplitude da exclusão são resultados das concepções políticas que conseguem 

preponderar. 

No mundo ocidental, as transformações do instituto jurídico da propriedade 

decorrem de um conjunto de circunstâncias ideológicas, culturais, econômicas, políticas e 

naturais havidas ao longo da história, que compreende desde a formação de seu sentido na 

Antiguidade, a elaboração conceitual jurídica no segundo período da Idade Medieval, o 

desenvolvimento da perspectiva individualista na Modernidade, seu enaltecimento na 

ideologia liberal, as questões suscitadas concernentes ao atendimento do bem comum, 

resultando na construção da teoria da função social, até a atualidade, quando sua 

dimensão funcional é ampliada, passando a considerar o equilíbrio ecológico, sendo 

objeto da incidência de políticas públicas, formalizadas por instrumentos jurídicos, 

visando harmonizar o adimplemento de suas funções e efetivar a compatibilização 

socioambiental. 

Vale ressaltar que, tanto em sua configuração individualista quanto em suas 

expressões sociais, visando em sua essência à redução das desigualdades materiais no 

âmbito das sociedades, o instituto jurídico da propriedade está na órbita do paradigma 

antropocêntrico, concepção segundo a qual o ser humano deve estar no centro das 

atenções e preocupações.  

Contudo, a questão ambiental presente na atualidade conduz a reflexão sobre a 

vida humana está inter-relacionada com as outras formas de vida, vegetal e animal, 

presentes no planeta, constituindo a biosfera, que por sua vez, é composta pelos diversos 

biomas, formações de vida terrestre e comunidades de vida aquática, estando presentes 

em ambos, relações de interdependência dos seres vivos (elementos bióticos) entre si e 
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com os componentes físicos e químicos (elementos abióticos) do meio ambiente. Assim 

sendo, ao realizar atividades poluidoras e de depredação, atingindo os ecossistemas, o ser 

humano coloca em alto risco a própria vida, e, em razão disso, observa-se uma propensão 

para colocar a vida, em sentido amplo, como centro das reflexões e cuidados, o ponto de 

convergência de todas as ações e políticas, em suma, há a tendência de mudança para um 

paradigma biocêntrico ou o direcionamento do paradigma antropocêntrico à 

compatibilização socioambiental. 

Nesse contexto, o instituto jurídico da propriedade não pode ficar limitado a uma 

perspectiva individual, e nem pode apresentar como condicionante exclusivamente o fator 

social, tendo em conta somente que a finalidade a ser alcançada esteja adstrita à 

realização de atividades produtivas de modo eficiente ou à pluralização do acesso à 

propriedade de bens; é necessário, na atualidade, considerar o fator ambiental, ou seja, 

que a utilização e execução de atividades decorrentes do direito de propriedade sejam 

desenvolvidas de modo ecologicamente correto, não gerando impactos nocivos ao meio 

ambiente, dessa forma, utiliza-se o vocábulo socioambiental que demonstra a 

indispensabilidade de uma compatibilização dos direitos de propriedade aos fatores 

sociais e ambientais, de forma integrada. 

É igualmente necessário ressaltar que, no âmbito do instituto jurídico da 

propriedade, a compatibilização socioambiental transcende a função socioambiental. 

Enquanto nesta quem é proprietário deve desempenhar atividades que resultem em efeitos 

favoráveis em prol do bem-estar social, envolvendo consequências positivas para 

manutenção do equilíbrio ecológico, naquela os indivíduos, além de terem de cumprir o 

que está constitucionalmente determinado e legalmente fixado, devem, também, ser 

beneficiários, na medida de suas necessidades, de situações e fatores implementados pelo 

Estado ou pela sociedade, com relação à propriedade, envolvendo a ampliação do acesso, 

o desempenho de atividades produtivas em harmonia com a natureza e de forma 

sustentável, assim como condições adequadas de habitação que lhes proporcionem uma 

vida digna e ambientalmente saudável.  

Portanto, com a finalidade de realizar o objetivo desta investigação científica, 

descrito nesta explanação preliminar, é necessário seu detalhamento em objetivos 

específicos, que correspondem às descrições e análises: das circunstâncias configuram a 
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perspectiva individualista da propriedade; das causas do questionamento desse modelo de 

propriedade resultando na sua superação em prol do condicionamento social; dos fatores 

determinantes e consequências da inclusão da dimensão ambiental; das soluções 

propostas para internalizar os custos socioambientais decorrentes de externalidades 

advindas do exercício dos direitos de propriedade, expondo seus prováveis benefícios e 

riscos; e das expressões jurídicas e possíveis efeitos das políticas públicas 

socioambientais atuais que envolvem os direitos de propriedade de imóveis urbanos e 

rurais. 

No desenvolvimento desses objetivos a metodologia adotada fundamenta-se na 

pesquisa qualitativa bibliográfica, que compreende o processo de seleção e análise da 

evolução histórica, da construção conceitual, das teorias, da legislação e da jurisprudência 

que estão relacionadas com o tema, utilizando-se os métodos dedutivo, indutivo, dialético 

e dialógico, considerando que a elaboração do conhecimento científico é interdisciplinar, 

e, portanto, deve abranger tanto a dogmática jurídica, visando examinar os aspectos 

estruturais e funcionais das normas legais e constitucionais, quanto à zetética, almejando 

verificar principalmente com o auxílio da Filosofia, da História, da Sociologia e da 

Economia, as razões do surgimento das mudanças normativas concernentes ao objeto de 

estudo, e as finalidades que pretendem alcançar as soluções jurídicas e políticas públicas, 

e quais seus possíveis efeitos na sociedade. Nesse plano investigativo, o estudo estrutura-

se em quatro partes que abordam a formação do sentido da propriedade, a afirmação de 

sua perspectiva individualista, a elaboração da teoria social e a necessidade 

contemporânea de compatibilização socioambiental. 

Na formação do sentido da propriedade, são examinados, em princípio, o 

comunitarismo e as origens das desigualdades na Era Primitiva, assim como, os aspectos 

de sacralidade, filosofia e utilidade prática que envolveram a propriedade na Antiguidade 

greco-romana. Além disso, analisa-se a sistematização do Direito Romano ordenada por 

Justiniano no que concerne ao instituto jurídico da propriedade, o execício do direito de 

sua defesa por meio de ações judiciais, bem como as restrições quanto à plenitude do 

exercício de seus atributos pelo proprietário. Quanto à Idade Média, apresentam-se no 

primeiro período as características que determinaram a passagem do benefício feudal de 

uma relação de dependência pessoal para uma situação patrimonial, ocorrendo no 

segundo período medieval a revitalização do comércio e da economia monetária e a 
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construção do conceito jurídico de propriedade. 

A afirmação da perspectiva individualista da propriedade inicia pela transição da 

Era Moderna, na qual há a continuidade da acumulação direcionada a formação do 

sistema capitalista. São examinadas as concepções de propriedade decorrentes do 

humanismo, do jusnaturalismo racionalista e do empirismo. Na sequência há a reflexão 

sobre a propriedade no contexto da formação ideológica do liberalismo e da 

materialização da representação simbólica do contrato social nas constituições do Estado 

Liberal de Direito. São observadas as distinções entre dignidade e sistema de preços, 

fixadas em bases racionais pela filosofia kantiana, e sua relação com o direito de 

propriedade. A questão da codificação do instituto jurídico da propriedade é verificada à 

luz da experiência francesa do período napoleônico, bem como do historicismo e da 

pandectística germânicos. Ao final dessa parte, são observadas as transformações 

ocorridas no Brasil do século XIX com a dissolução do regime sesmarial e a afirmação da 

propriedade privada.  

Na elaboração da teoria social é exposto o pensamento rousseauniano tanto em 

relação à crítica das desigualdades sociais, quanto no que concerne à vontade geral que 

deve conduzir a prevalência do bem comum sobre interesses individuais. Em 

continuidade ao questionamento dos desníveis sociais, é abordado o socialismo como a 

ideologia de reação ao individualismo, nos planejamentos e experiências temporárias de 

vida comunitária, assim como no pensamento que defende uma análise científica 

adotando a hipótese de extinção da propriedade resultante da evolução histórica. Por sua 

vez, a doutrina social eclesiástica católica opõe-se tanto ao socialismo quanto ao 

individualismo, ressaltando a propriedade como direito natural que deve ser respeitado, 

sendo que seu exercício não pode causar dano ao bem comum, cabendo ao Estado 

regular, mediante leis adequadas, a atuação dos proprietários. Pelo positivismo, é 

apresentada a necessidade de criação de uma ciência destinada ao estudo dos fenômenos 

sociais, a Física Social, posteriormente denominada de Sociologia. No estudo da 

propriedade enquanto fenômento social, na ótica positivista, vislumbra-se que é essencial 

o cumprimento da função social em decorrência dos deveres de solidariedade 

intergeracional visando à evolução das sociedades humanas. Posteriormente, a função 

social da propriedade é compreendida como decorrente das necessidades de 

interdependência presentes na sociedade contemporânea, o que também está relacionado à 
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perspectiva de solidariedade. No plano político-jurídico implementam-se as primeiras 

expressões do Estado Social, no início do século XX, nas quais é considerado que o 

direito de propriedade deve ser exercido em consonância com os interesses da sociedade, 

visando o bem comum. 

A compatibilização socioambiental da propriedade tem como pressuposto a 

inter-relação de circunstâncias que acompanham a perspectiva pós-positiva, na qual se 

procuram as essências dos bens jurídicos, que estão além de suas aparências, ou seja, 

ultrapassam a apreensão de suas configurações exteriores, pois consistem na razão de suas 

existências, em um contexto de valorização da vida. Portanto, na interpretação das normas 

jurídicas incidentes sobre os fatos por meio da aplicação dos critérios de análise 

gramatical, lógica, sistemática, histórica e teleológica, deve-se almejar a realização dos 

valores da democracia, da solidariedade, da dignidade humana. Dessa forma, na 

Constituição pós-positiva, democrática e social, estão inscritos esses valores máximos da 

sociedade, sob a forma de princípios, e, assim sendo, a interpretação do significado das 

normas jurídicas, deve estar em consonância com esses vetores constitucionais. Para que 

seja alcançada essa finalidade, é necessária uma hermenêutica adequada à realidade 

neoconstitucional, que faça prevalecer a força normativa da Constituição, sua unidade, 

estruturação funcional e eficácia integradora, bem como viabilizar a harmonia no caso de 

colisão de princípios, por meio de um juízo de ponderação. 

Os direitos fundamentais inseridos na Constituição brasileira possuem a estrutura 

de princípios, garantindo-se, primeiramente, o direito à vida, bem jurídico máximo que 

deve ser protegido.  A propriedade é, também, assegurada como direito fundamental, 

abrangendo implicitamente a possibilidade do seu acesso, fruição, conservação e 

disposição, observados os parâmetros constitucionais. Dentre esses condicionamentos 

está o cumprimento da função social, bem como, a observância do direito de todos ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, sendo sua defesa e preservação presentes e futuras gerações um 

dever do Poder Público e da sociedade. Nesse sentido, a compatibilização socioambiental 

resultante de uma interpretação sistemático-teleológica da Constituição Federal realiza a 

síntese das dimensões social e ambiental da propriedade, no âmbito rural e urbano, 

devendo ser considerada na construção de políticas públicas, visando possibilitar a todos 

uma vida plena de bem-estar e a realização do desenvolvimento sustentável. 
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1 FORMAÇÃO DO SENTIDO DA PROPRIEDADE 

O estudo da formação do sentido da propriedade é o objetivo inicial da 

investigação, consistindo na análise da construção do seu significado, o que é essencial 

para compreender sua inserção sob a forma de instituto jurídico nas sociedades no âmbito 

ocidental.  

No comunitarismo da Era Primitiva observam-se características das origens das 

percepções do que pertence ao grupo e do que é próprio dos indivíduos. Configura-se, 

nesse período, uma estrutura de desigualdades resultante de uma apropriação diferenciada 

em decorrência de vários fatores, tais como, maior proporção de bens destinada aos 

lideres ou questões relacionadas à produtividade e a possibilidade de acumulação e troca 

de bens. 

Por sua vez, na Antiguidade ocidental o paradigma cosmocêntrico decorrente da 

filosofia estoica com origem na Grécia, foi utilizado ideologicamente para legitimar a 

pretensão universalizadora do Império Romano, caracterizada pela expansão territorial, 

tendo também reflexo na construção do Direito Romano, essencialmente pragmático e 

posteriormente sistematizado por ordem de Justiniano, providência de elevado interesse 

para a organização das regras concernentes ao domínio sobre os bens, estabelecendo-se a 

distinção entre posse e propriedade, a proteção do domínio e os direitos sobre coisa 

alheia. 

Na Idade Média, o paradigma teocêntrico inspirado pelo cristianismo católico, 

no contexto de uma sociedade estamental e hierarquizada, coloca no plano da consciência 

o dever moral de auxiliar os menos favorecidos. O sistema de laços de dependência 

pessoal caracteriza a organização econômica, política e social da Europa medieval, 

contudo há uma progressiva transição em direção ao reconhecimento do feudo como 

elemento patrimonial pela hereditariedade do benefício. Por sua vez, com a revitalização 

comercial e da economia monetária, observa-se o pagamento de tributos para sucessão 

hereditária e alienação dos feudos, significando que esses na prática já estavam 

incorporados ao patrimônio do vassalo, havendo, paralelamente, a construção jurídica do 

conceito de propriedade. 
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1.1 Era Primitiva: comunitarismo e origens das desigualdades 

Nas sociedades arcaicas, formaram-se grupos relativamente extensos 

denominados clãs ou gens, conforme observa John Gilissen1, nos quais dominava a lei do 

mais forte, sendo constituídos de famílias que possuíam um antepassado cultuado por 

todos os membros da comunidade, intensificando-se os laços sociais para enfrentamento 

de inimigos comuns.  

As comunidades primitivas, afirma Francisco de B. B. de Magalhães Filho2, 

eram nômades, realizando atividades direcionadas para a alimentação, com base na coleta 

de raízes, frutos e folhas, na pesca, na caça; e, aproximadamente no ano 8000 a.C.,  

desenvolvendo a agricultura e a pecuária; porém, como as técnicas eram precárias, o solo 

era levado a exaustão, e, portanto, as migrações eram contínuas, estabelecendo a prática 

de uma agropecuária itinerante, ou seja, viviam permanentemente mudando de local, na 

medida os recursos vitais findavam deslocavam-se para outras áreas, em busca, de novos 

campos para o plantio e de novas pastagens para o rebanho. 

O nomadismo, segundo expõe John Gilissen3, criou condições propícias para 

gerar a noção de propriedade comum do grupo, pois tanto o rebanho era considerado 

pertencente a todos, como determinado território e tudo o que nele havia, por exemplo, as 

fontes de água, quando da permanência do grupo, reforçando o senso de defesa das 

propriedades grupais.  

Porém, assinala Clóvis Beviláqua4 que, "sobre as coisas móveis de uso, e não 

destinadas ao consumo imediato, como armas e instrumentos de caça e pesca, já se 

manifesta uma projeção da personalidade, sobre o mundo externo, ligando o objeto ao 

sujeito", um sentimento, portanto, de propriedade individual. O excedente da produção 

                                            
1  GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. Tradução de António Manuel Hespanha e 

Manuel Macaísta Malheiros. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p. 38,42. 
2  MAGALHÃES FILHO, Francisco B. B. de. História econômica. s.l. 8. ed. Sugestões Literárias. 

1982, p. 23-26. 
3  GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. Tradução de António Manuel Hespanha e 

Manuel Macaísta Malheiros. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p. 45. 
4  BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das coisas. Brasília: Senado Federal, v.1, 2003, p.115. 
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era apropriado pelos lideres, explica Francisco de B. B. de Magalhães Filho5, estes eram 

os descendentes diretos da unidade familiar que deu origem ao clã, que "vão formar a 

primeira classe proprietária da história", gerando, portanto, a desigualdade social.  

No desenvolvimento gradativo da sedentarização das comunidades, segundo 

informa John Gilissen6, ocorreu a distinção entre as propriedades comuns do clã, tais 

como as florestas e as pastagens, e as áreas destinadas às famílias para produção de 

alimentos, possibilitando o surgimento da propriedade familiar, sendo que, no processo de 

apropriação do solo são geradas mais desigualdades sociais, advindas de várias razões 

com repercussão econômica, tais como, as divisões decorrentes de sucessão com reflexo 

na extensão dos campos, variação da fertilidade das terras, condições meteorológicas, 

assim como, motivação, habilidade e aplicação para o trabalho produtivo, repercutindo na 

acumulação dos bens, processo que foi dinamizado pela realização de trocas, efetuadas de 

modo direto ou por intermédio de bens-padrão, símbolos de riqueza. 

 

1.2 Antiguidade greco-romana: sacralidade, filosofia e pragmatismo 

A Antiguidade, período com início aproximado no ano de 4000 a.C., é  fixado 

historicamente com a invenção da escrita, permitindo aos seres humanos a representação 

das ideias por meio de sinais. As concepções de poder sobre bens no mundo ocidental 

antigo, no qual preponderou a cultura greco-romana, possuem conteúdo peculiar, que é 

inerente ao sistema de valores daquela época, que unem elementos religiosos, 

econômicos, políticos e jurídicos. 

Conforme Numa Denis Fustel de Coulanges7, nas sociedades gregas e romanas 

houve três realidades sociais que guardam conexão entre si na sua origem e no 

                                            
5  MAGALHÃES FILHO, Francisco B. B. de. História econômica. s.l. 8. ed. Sugestões Literárias. 

1982, p. 32. 
6 GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. Tradução de António Manuel Hespanha e 

Manuel Macaísta Malheiros. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p. 46. 
7 COULANGES, Numa Denis Fustel de. A cidade antiga: estudo sobre o culto, o direito e as 

instituições da Grécia e de Roma. Tradução de Fernando de Aguiar. 10. ed. Lisboa: Clássica, 1971, 
p. 70. 



A EVOLUÇÃO DO INSTITUTO JURÍDICO DA PROPRIEDADE:                                                             19 
DA PERSPECTIVA DO INDIVIDUALISMO À COMPATIBILIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL  

GABRIEL ANTONIO DE ABREU VIEIRA 

 

desenvolvimento de sua existência: a família, a religião doméstica e a propriedade, 

conforme destaca em estudo sobre o culto, o direito e as instituições da Grécia e de Roma. 

Contudo, segundo observa Richard Pipes8, existiu na civilização grega a exaltação pelo 

poeta Hesíodo do século VII a.C., na obra "Os trabalhos e os dias", de uma Idade de 

Ouro, um passado místico, no qual há o desconhecimento das palavras "meu" e "seu", 

existindo uma grande quantidade de bens, suficiente para prover as necessidade de todos, 

inexistindo a propriedade privada, tema que também se refletiu na literatura romana da 

Antiguidade. 

Cada família da Antiguidade greco-romana, conforme explica Fustel de 

Coulanges9, possuía um lar protetor, ou seja, um altar construído em cada casa, no qual, 

segundo a crença antiga, os deuses familiares, seus antepassados, ali se instalavam e 

permaneciam enquanto a família existisse e houvesse alguém conservando acesa a chama 

do fogo sagrado, tanto que, o vocábulo grego antigo para família significa "aquilo que 

está junto de um lar", derivando dessas concepções, as ideias de lar como local sagrado e 

domicílio inviolável; ademais, os terrenos eram delimitados por marcos sagrados, 

indicando que aquele solo e o que nele estava agregado constituíam propriedade de 

determinada família e, em consequência dessa sacralidade, a legislação de muitas cidades 

gregas, tais como, Esparta, Locres e Leucade, proibia a alienação das terras, e, 

provavelmente, nessa época primitiva, ocorresse o mesmo em Roma. 

A agricultura ateniense, no século VII a.C., segundo Edwards McNall Burns10, 

estava dominada por uma oligarquia com grande quantidade de recursos, podendo 

administrar facilmente a demanda considerável de tempo para os vinhedos e olivais 

produzirem seus frutos; enquanto isso, os pequenos lavradores assumiam dívidas, que 

com frequência não conseguiam pagar, passando a condição de servos; nesse contexto, a 

situação social se agrava com o aumento do preço do trigo importado, apresentando-se 

como consequência desse período conturbado, a aliança da classe média urbana com os 

                                            
8  PIPES, Richard. Propriedade e liberdade. Tradução de Luiz Guilherme B. Chaves e Carlos 

Humberto Pimentel Duarte Fonseca. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 25. 
9  COULANGES, Numa Denis Fustel de. A cidade antiga: estudo sobre o culto, o direito e as 

instituições da Grécia e de Roma. Tradução de Fernando de Aguiar. 10. ed. Lisboa: Clássica, 1971, 
p. 20, 47, 69-82,  

10  BURNS, Edward McNall. Historia da civilização ocidental. Tradução de Lourival Gomes 
Machado, Lourdes Santos Machado e Leonel Vallandro. Porto Alegre: Globo, 1979, p. 161. 
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pequenos lavradores, resultando na indicação de Sólon (640-559 a.C.), em 594 a.C., como 

magistrado com amplos poderes para implementar reformas. 

As reformas de Sólon possuíam sentido filosófico, jurídico, político, social e 

econômico. Conforme expõe Marvin Perry11, segundo Sólon "os ricos proprietários de 

terras, com sua cobiça, haviam destruído a vida da comunidade, levando Atenas às portas 

da guerra civil", nessa perspectiva, abranda-se a concepção mitológica de intervenção dos 

deuses e inicia-se uma forma racional para tratar os problemas humanos, ademais, "a lei 

escrita devia estar em harmonia com Diké, o princípio de justiça que fundamenta a 

comunidade humana", havendo a liberação das classes populares para participarem da 

Assembleia, que possuía as funções de aprovar ou recusar a legislação proposta pelo 

Conselho e realizar a eleição dos magistrados. Perry Anderson12 comenta que as dívidas 

sobre as terras foram canceladas, libertando os pequenos proprietários de serem rendeiros 

dependentes dos latifundiários ou cativos da aristocracia proprietária, o que propiciou a 

contenção "do crescimento das propriedades nobres" e estabilização do "modelo das 

pequenas e médias propriedades". 

No âmbito das relações privadas, informa John Gilissen13, que a legislação de 

Atenas, nos séculos V e IV a.C., era notadamente individualista, e, dessa forma, o cidadão 

poderia dispor livremente de sua pessoa e de seus bens, podendo realizar a transferência 

da propriedade, desde que fosse efetuada por contrato, assegurando-se a proteção de 

terceiros pela publicidade do ato.  

A filosofia grega antiga apresentava no confronto de ideias entre Platão (428-348 

a.C.) e Aristóteles (384-322 a.C.) a reflexão do comum e do privado com relação à 

propriedade dos bens. Na obra “A República”, Platão14 defende, sob a forma de um 

diálogo entre Sócrates e Glauco, uma sociedade na qual os "cidadãos terão sobretudo em 

comum aquilo que aplicam o nome de 'meu' ". Em oposição a essa ideia, Aristóteles15 no 

                                            
11  PERRY, Marvin. Civilização ocidental: uma história concisa. Tradução de Waltensir Dutra e 

Silvana Vieira. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 50. 
12  ANDERSON, Perry. Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 

1991, p. 32. 
13  GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. Tradução de, António Manuel Hespanha e 

Manuel Macaísta Malheiros. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p. 78. 
14 PLATÃO. A República. Tradução de Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2001, p. 159. 
15  ARISTÓTELES. Política. Tradução de Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2001, p. 40. 
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Livro Segundo de sua “Política” realizou um exame crítico do pensamento de Platão, no 

qual demonstra sua oposição e ceticismo com relação àquilo que "é comum a muitas 

pessoas", afirmando ser dada "exagerada importância ao que propriamente nos pertence, 

ao passo que só consideramos as propriedades comuns em proporção ao nosso interesse”, 

portanto, o que é propriedade de todos tende a ser desprezado. 

Destacam-se, também, no pensamento grego, a distinção entre lei natural e lei 

positiva e a ideia de convenção na formação da sociedade politicamente organizada, 

concepções que repercutem nas reflexões filosóficas sobre o sentido da propriedade. No 

século V a.C., revelando um "ideal cosmopolita e igualitário", considerado uma inovação 

no pensamento grego, conforme expõem Giovanni Reale e Dario Antiseri16, o sofista 

Hípias (460-400 a.C.) afirmava que "com base na natureza (nas leis da natureza), não tem 

sentido as discriminações das leis positivas, que dividem os cidadãos de uma cidade dos 

de outra ou então dividem os cidadãos no interior de uma mesma cidade". Cabe observar, 

entretanto, o pensamento de Epicuro (341-270 a.C.), mencionado por Nicola 

Abbagnano17, que valorizava a lei e o Estado, pois considerava que ambos surgem como 

resultantes de um contrato para facilitar as relações humanas, e "no caso de se fazer uma 

lei que demonstre não corresponder às necessidades das relações recíprocas, essa lei não é 

justa".  

O paradigma cosmocêntrico, por sua vez, é configurado no estoicismo, pois, 

segundo explicam Giovanni Reale e Dario Antiseri18, era indicado por Zenão de Cítio 

(332-262 a.C.), fundador dessa escola filosófica, "o cosmo inteiro e o céu como 

substância de Deus", sendo a alma do ser humano fragmento da "Alma Cósmica" ou 

"Alma Universal" que é Deus. Richard Pipes19 acrescenta que, segundo o pensamento 

estoico, a humanidade é regida por leis naturais universais, e dessa forma, quanto à 

propriedade, a questão que se coloca, é concernente à justificativa de sua existência; nesse 

sentido, há os que a consideram como integrante da natureza humana, outros, em 

                                            
16 REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média. São 

Paulo: Martins Fontes, v. 1,2007, 80-81. 
17  ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 239 
18  REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média. São 

Paulo: Martins Fontes, v. 1,2007, 257-260. 
19  PIPES, Richard. Propriedade e liberdade. Tradução de Luiz Guilherme B. Chaves e Carlos 

Humberto Pimentel Duarte Fonseca. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 24-31. 
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oposição a essa idéia, a concebem como resultado das convenções sociais, fazendo parte 

das leis positivas, portanto, exterior e artificial. Para ilustrar essa concepção, Richard 

Pipes20 comenta o fim da Idade do Ouro, concepção grega, refletida pelos pensadores 

romanos Virgílio (70-19 a.C.), Ovídio (43 a.C.-17 d.C.) e Sêneca (4 a.C.-65 d.C.), ou seja, 

a ideia do término de uma época, referente aos primeiros tempos da humanidade, na qual 

o trabalho era para o bem da comunidade, a terra produzia com abundância e todos 

tinham tudo em comum vivendo na felicidade, valorizando-se a "igualdade social", que 

progressivamente foi se degenerando até que a cobiça introduziu a propriedade privada. 

A reflexão sobre essas ideias, que tiveram sua origem na filosofia grega, 

permanece até os tempos atuais. Tanto a hipótese de a propriedade privada ser uma 

decorrência de uma lei natural, ou seja, o desejo de ter algo como próprio com a exclusão 

de outros é intrínseco à natureza humana; quanto na possibilidade da propriedade privada 

ser estabelecida com base em convenções surgidas entre os homens, decorrentes da vida 

nas comunidades primitivas que, conforme as condições históricas e sociais, foram 

evoluindo e se afirmando no decorrer do tempo. Em ambas as situações, a função do 

Estado e das leis positivas é assegurar o que é natural ou o que foi convencionado, ou 

ainda alterar as convenções se este for o desejo da sociedade. 

Por sua vez, em Roma, as relações jurídicas com relação à posse e ao domínio 

dos bens foram desenvolvidas de forma pragmática para dar soluções aos problemas que 

se apresentavam no decorrer da evolução histórica da sociedade, porém, conforme Michel 

Villey21, contrariando o ponto de vista de vários romanistas, segundo ele mesmo afirma, 

não se desenvolveu uma definição romana de direito subjetivo, apresentando-se a 

propriedade como um fato que consubstancia um poderio, uma dominação sobre algo. 

O período republicano da antiga Roma inicia-se ao final do século VI a.C.,  

segundo explica Marvin Perry22, com a deposição do rei etrusco, e o domínio do poder 

                                            
20  Ibidem, p. 25-31. 
21 VILLEY, Michel. A formação do pensamento jurídico moderno. Tradução de Cláudia Berliner. 

São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 255-261. 
22  PERRY, Marvin. Civilização ocidental: uma história concisa. Tradução de Waltensir Dutra e 

Silvana Vieira. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 88. 
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pela aristocracia rural, o patriciado. Edwards McNall Burns23 informa que os patrícios 

monopolizavam o Senado e os cargos da magistratura, e os plebeus eram injustiçados nas 

decisões judiciais, não sabendo quais eram os seus direitos, pois as leis não eram escritas. 

Conforme José Carlos Moreira Alves24, visando à contenção do arbítrio dos 

magistrados patrícios, pela eliminação da incerteza do Direito, a plebe exigiu que as leis 

fossem escritas, e, em 454 a.C., uma embaixada composta de três membros seguiu para a 

Grécia, com o objetivo de estudar a legislação de Sólon, retornando em 452 a.C., sendo 

eleita uma comissão de dez membros denominada decênviros, que apresentou em 451 

a.C. um código em dez tábuas, posteriormente, com a eleição de um novo decenvirato, 

contando desta vez com a participação de alguns plebeus, redigiu-se mais duas tábuas, 

ficando pronta, em 450 a.C., a Lex XII Tabularum (Lei das XII Tábuas). 

A Lei das XII Tábuas continha regras com relação à propriedade, segundo Fustel 

de Coulanges25, preservando a inalienabilidade aos túmulos, e, em decorrência de 

alterações paulatinas, permitiu que houvesse a divisão da propriedade dos bens, quando 

existissem vários irmãos, desde que mediante cerimônia religiosa, e, posteriormente, 

consentiu que as terras pudessem ser vendidas, realizando os ritos simbólicos da 

mancipatio. 

A mancipatio, conforme explica César Rascón García26, está relacionada 

historicamente ao mancipium, vocábulo latino derivado etimologicamente das palavras 

latinas manus e capere, significando respectivamente, mão e abranger, correspondendo ao 

poder que o pater familias, que literalmente significa "pai da família", possuia ao impor 

suas mãos sobre algo; observando José Carlos Moreira Alves27 que, o poder absoluto do 

pater famílias, expresso por meio do mancipium, "poder semelhante à soberania do 

Estado", abrangia todas as pessoas e coisas de sua família. 

                                            
23  BURNS, Edward McNall. Historia da civilização ocidental. Tradução de Lourival Gomes 
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27  ALVES, José Carlos Moreira, Direito romano. 14. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 153. 
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Os bens eram classificados em res mancipi e res nec mancipi, segundo a forma 

de transferência do bem para outrem, exigindo-se para os primeiros a mancipatio, e, para 

os outros, a simples traditio, ou seja, a simples entrega sem observância do mencionado 

ato solene, o que revela, conforme Maria Cristina Cereser Pezzella28, a importância da 

agricultura na sociedade romana da época, vez que, os bens tidos como res mancipi eram 

os de maior importância econômica, por exemplo, os terrenos, os escravos, os bois e os 

cavalos, sendo a administração desses bens confiada ao pater familias, chefe da unidade 

familar, e diante dessa relevância, o Estado romano impunha que sua transmissão 

ocorresse de forma solene. Devido a essa importância, ocorreu a sacralização do domínio 

sobre esses bens, com a religião utilizada de forma instrumental, conforme destaca César 

Rascón García29. 

No final do século VI a.C., resultante da evolução social, fragmentou-se o 

mancipium, segundo explica Antonio Guarino30, em quatro poderes, pátria potestas 

(pátrio poder sobre os filhos), liberi in causa mancipii (liberdade relativa dos que não 

sendo escravos estavam em condição servil), manus maritalis (poder do marido sobre a 

esposa) e o dominium ex iure Quiritium (domínio pelo Direito Quiritário, vinculado ao 

fator econômico, relacionado provavelmente ao aumento das relações comerciais, sendo o 

vocábulo "quiritário" derivado da palavra quirites, antiga denominação dos cives romani, 

ou seja, cidadãos romanos, que, em regra, somente poderiam ser sujeitos ativos desse 

direito. 

A solenidade da mancipatio, cerimônia de transferência de domínio, foi descrita 

por vários romanistas tais como, Ebert Chamoun31, Max Kaser32, José Carlos Moreira 

Alves33, Maria Cristina Cereser Pezzella34, e, tem por base os relatos do jurisconsulto 
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Sérgio Antõnio Fabris Editor, 1998, p. 180-181. 
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Gaio (117-180) em suas Institutas. A mancipatio se processava por meio de um ritual, vez 

que, a custódia do Direito era confiada aos sacerdotes, perante cinco cidadãos romanos, 

maiores de idade, convocados para o ato, de um librepens (portador da balança), do 

mancipio dans (alienante), e do mancipio accipiens (adquirente), esse segurava com a 

mão o que ia adquirir e no caso de coisa imóvel, algo que a representasse, como um 

pedaço de telha ou um torrão de terra, e pronunciava a fórmula: hunc ego hominem ex 

iure Quiritium meum esse aio isque mihi emptus esto hoc aere aeneaque libra, ou seja, 

afirmo que este escravo é meu conforme o Direito Quiritário, adquirido com este cobre 

(ou bronze) e pesado na balança, sendo o peso verificado pelo librepens, e, caso estivesse 

correto, a aquisição estava confirmada e as peças eram entregues ao alienante; 

observando-se que, posteriormente, com a cunhagem de moedas, a operação passou a ser 

simbólica, com a colocação de uma moeda ou pedaço de cobre ou bronze, representando 

o preço pago ao alienante. 

O outro efeito da mancipatio é gerar a obligatio auctoritatis, segundo comenta 

Antonio Guarino35, obrigando ao mancipio dans a garantir a propriedade do bem 

transferido, enquanto o mancipio accipiens não a tivesse consolidado pelo instituto do 

usucapio, regulado pela Lei das XII Tábuas, com relação ao bem suscetível do dominium 

ex iuri Quiritium, pelo usus auctoritas fundi biennium, ceterarum rerum annus esto 

(usucapião para os terrenos por dois anos e para os outros bens por um ano), sob pena de 

ressarcir com o dobro do preço pago, acaso aparecesse um terceiro exercendo a rei 

vindicatio (ação de reivindicação) e ocorresse a evicção, ou seja, a perda do bem pelo 

adquirente, em conseqüência desse terceiro vencer a ação, provando ser o verdadeiro 

dono do referido bem. 

Além da traditio e da mancipatio, existia uma terceira forma de transferência da 

propriedade que era denominada de in iuri cessio, conforme relata Juan Iglesias36, já 

conhecida por meio da Lei das XII Tábuas, contudo posterior a mancipatio, consistia em 

um processo dos civis romani de aparente de reivindicação de coisas; dessa forma, 
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estando perante o magistrado, que podia ser um pretor urbano ou um governador 

provincial, in iure, o adquirente pronunciava a fórmula da vindicatio: aio hanc rem (hunc 

fundum, hunc hominem, etc.) meam esse ex iuri Quiritium, ou seja, a afirmação de que a 

coisa (o terreno, este escravo) era do adquirente pelo Direito Quiritário, e, dito isso, não 

havendo contestação do alienante, o magistrado adjudicava a coisa ao adquirente. 

Há que se ressaltar, também, o instituto jurídico do in bonis habere ou in bonis 

esse, que, conforme comenta Antonio Guarino37, foi denominado pelos juristas medievais 

e modernos de "domínio bonitário" ou "propriedade pretoriana", sendo uma obra do ius 

honorarium, ou seja, da jurisprudência pretoriana, consistindo na proteção da posse 

daqueles que haviam adquirido uma res mancipi, mas não haviam realizado a cerimônia 

da mancipatio. Observa Max Kaser38, que nessa situação, se o alienante postulasse a rei 

vindicatio, o pretor concedia uma exceptio rei venditae et traditae (exceção da coisa 

vendida e entregue por tradição) ou exceptio doli (exceção de dolo). Em outra hipótese, 

explica Antonio Guarino39, caso o adquirente fosse desapossado do bem pelo alienante ou 

por outro, havia a possibilidade dele defender a posse pela Actio Publiciana, classificada 

como actio ficticia, na qual se considerava para a defesa da posse, que, por ficção 

jurídica, o adquirente já havia adquirido a propriedade da coisa por meio da ação de 

usucapião. 

O Estado Romano realizou uma grande expansão no período republicano, 

iniciando, conforme destaca Edwards McNall Burns40 com a conquista de toda a 

península Itálica concluída em 265 a.C., e, posteriormente, ampliando-se com as guerras 

contra Cartago (264 a 146 a.C.), cidade localizada no norte da África, cujo domínio além 

dessa área, segundo informa Marvin Perry41, abrangia a Sicília ocidental, a Sardenha, a 

                                            
37  GUARINO, Antonio. Diritto privato romano: lezioni istituzionali di diritto romano . Napoli: 

Eugenio Jovene, 1957, p. 384-386.  
38  KASER, Max. Direito privado romano. Tradução de Samuel Rodrigues e Ferdinand Hämmerle. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, p. 139-140. 
39  GUARINO, Antonio. Diritto privato romano: lezioni istituzionali di diritto romano. Napoli: 

Eugenio Jovene, 1957, p. 384-386.  
40  BURNS, Edward McNall. História da civilização ocidental. Tradução de Lourival Gomes 

Machado, Lourdes Santos Machado e Leonel Vallandro. Porto Alegre: Globo, 1979, p. 215. 
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Córsega e o litoral meridional da Espanha. Mário Curtis Giordani42 relata que a invasão e 

ocupação da Sicília pelos romanos foi o início dos conflitos com Cartago, sendo 

posteriormente ocupadas a Sardenha e a Córsega. A Macedônia foi dominada em 148 

a.C., a conquista da Grécia e a destruição de Cartago ocorreram em 146 a.C., e em 133 

a.C. a península Ibérica foi ocupada. 

A adesão ao paradigma cosmocêntrico, proposto pela filosofia estoica, justificou 

ideologicamente a expansão do poderio romano em vários territórios, nesse sentido, 

conforme Marvin Perry43, a "cidade de Roma transformava-se na cidade da humanidade - 

a cosmópolis sonhada pelos estoicos", sendo que, a formação de um Estado com essa 

característica, concretizava o ideal de "construir uma comunidade mundial que rompeu as 

barreiras entre as nações, ao preservar e difundir a civilização greco-romana e 

desenvolver um sistema racional de direito que se ampliava a toda a humanidade". 

Entretanto, essa propensão universalizadora foi realizada paulatinamente no 

âmbito jurídico, inclusive no que concerne ao domínio sobre os bens imóveis, visto que, 

segundo destaca Richard Pipes44, o ius civile (direito civil) somente era aplicado aos 

cidadãos romanos e, além disso, os filósofos e juristas romanos, a princípio, tratavam a 

propriedade como não integrante do ius naturale (direito natural). Dessa forma, existiam 

distinções que beneficiavam os cidadãos romanos, consoante explica Antonio Guarino45, 

pois, inicialmente, somente os fundi in agro Romano (terrenos no território da cidade de 

Roma) eram objeto do dominium ex iure Quiritium, posteriormente no século I a.C., essa 

condição foi estendida aos fundi in agro Italico (terrenos no território da península itálica) 

e as coloniae civium Romanorum (colônias de cidadãos romanos).  

A expansão territorial romana e a delimitação de aplicabilidade do ius civile aos 

cidadãos romanos desencadearam a necessidade de desenvolver o ius gentium (direito das 

gentes), conforme assinala Richard Pipes46, formado por princípios jurídicos comuns a 
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todos os povos conhecidos, havendo, pela influência do estoicismo, um gradativo 

processo de união do ius gentium com o ius naturale. Nesse sentido, Marvin 

Perry47observa a afirmação dos juristas romanos de "que a lei deveria harmonizar-se com 

os princípios racionais inerentes à natureza: leis uniformes e universalmente válidas que 

podiam ser reconhecidas por pessoas racionais", verificando-se, portanto, a incidência do 

paradigma cosmocêntrico, originário da filosofia estoica, no âmbito jurídico. 

Por sua vez, quanto à administração do território conquistado por Roma, 

constata-se sua divisão em províncias, classificadas em dois tipos, segundo explica José 

Carlos Moreira Alves48: as províncias senatoriais, que estavam pacificadas, governadas 

pelos procônsules; e as províncias imperiais, nas quais existiam agitações, necessitando a 

presença de tropas do exército que ficassem nelas sediadas, sendo administradas pelos 

legados do chefe do Estado romano, na primeira fase do Império que sucedeu a 

República, denominado de imperator, augustus e princeps, cujo significado é, 

respectivamente, conforme Edwards McNall Burns49, "general vitorioso", "consagrado" e 

"primeiro cidadão do Estado". 

Quanto ao solo provincial, senatorial ou imperial, afirma Antonio Guarino50 que 

poderia ser concedido aos particulares o possessio vel usufructus, ou seja, um usufruto 

indefinido no tempo, sendo que se o imóvel estivesse em uma província senatorial era 

denominado de fundi stipendiarii, pagando-se o stipendium (estipêndio) para o Senado, 

entretanto se o imóvel ficasse em uma província imperial, a denominação do mesmo era 

fundi tributarii com pagamento para o príncipe do tributum (tributo); porém, no caso de 

ser concedida a posse temporária para fins de cultivo, a contraprestação consistia numa 

quota da produção. A possessio vel usufructus, denominada pelos romanistas modernos 

de "propriedade provincial", era alienável e transmissível aos herdeiros, conforme José 

Carlos Moreira Alves51. A tutela do possessio vel usufructus, explica Antonio Guarino52, 
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era concedida pelo pretor por meio da rei vindicatio utilis, exercitável contra qualquer um 

que ocupasse de forma ilícita o imóvel.  

Existia também a denominada "propriedade peregrina", segundo José Carlos 

Moreira Alves53, advinda do fato de um peregrino adquirir móveis e imóveis passíveis de 

serem qualificados como propriedade quiritária, constituindo-se na realidade em uma 

"propriedade de fato", que obtinha a proteção do pretor peregrino em Roma e dos 

governadores nas províncias pela concessão de ações que equiparavam, por meio de 

ficção jurídica, os peregrinos aos cidadãos romanos. 

A fusão do ius gentium com o ius naturale, conforme Richard Pipes54, com a 

afirmação do postulado da racionalidade da natureza humana como fundamento das 

normas e ressaltando-se de que os "problemas éticos devem ser resolvidos com base na lei 

da natureza, que é racional e supera a lei positiva (ius civile) das sociedades de 

indivíduos", completa-se no início do século III, quando a cidadania romana foi 

concedida aos súditos do império. Esse evento, conforme explica José Carlos Moreira 

Alves55, ocorreu por meio da Constitutio Antoniniana no ano de 212, também conhecida 

como edito de Caracala, denominação do imperador romano Marco Aurélio Antônio 

Bassiano (188-217), abrangendo quase todos os habitantes sob o poder do Império 

Romano, fazendo praticamente desaparecer a propriedade peregrina. 

Contudo, no que diz respeito às diferenças no tratamento tributário no que 

concerne aos bens imóveis, vale ressaltar, segundo Ebert Chamoun56, que os domínios 

imobiliários situados nos territórios da cidade de Roma, na península itálica e nas 

colônias dos cidadãos romanos, para os quais os referidos cidadãos tinham o privilégio da 

immunitas, ou seja, não pagavam tributos, permaneceram com a imunidade até 

praticamente o final do século III, mais precisamente no ano de 292, quando a mesma foi 
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extinta pelo imperador romano Caio Aurélio Valério Diocleciano (245-316).  

Esse período de expansão romana gerou efeitos econômicos e sociais. Nesse 

sentido, Mário Curtis Giordani57 observa que as classes altas romanas foram beneficiadas 

pela distribuição da terra obtida pelas conquistas e transformada em ager publicus, 

propriedade pública, nas quais estabeleceram latifúndios trabalhados por escravos. Por 

sua vez, os soldados do exército romano, conforme destaca Marvin Perry58, eram 

pequenos proprietários de terra, que deixavam abandonados seus campos por longos 

períodos, e, ao retornarem das campanhas militares, estavam sem recursos para 

reconstruírem suas propriedades, ademais, prejudicados pela concorrência das classes 

abastadas, terminavam por vender suas terras para esse segmento da sociedade, cujo 

poder econômico tornava-se assim ampliado.  

A insatisfação social pela situação no campo suscitou uma proposta de reforma 

agrária no ano de 133 a.C., Marvin Perry59 explica que, partindo do fato de que as classes 

dominantes ocupavam imensos lotes de terra de propriedade pública, ultrapassando 312 

acres, limite máximo permitido previsto por uma antiga lei, o tribuno da plebe Tibério 

Semprônio Graco (163-133 a.C.), pretendia que fosse reaplicada essa norma, liberando 

lotes para distribuir aos que não possuíssem terras. Conforme explica Mário Curtis 

Giordani60, foram designados três comissários com o título de triúnviros para 

implementar a aplicação da lei agrária, ocorre que o mencionado tribuno pleiteou a 

reeleição para o cargo, hipótese contrária aos costumes, o que provocou sua morte 

causada pelos seus opositores; a partir disso, os oligarcas colocaram todos os entraves 

possíveis para a execução da referida lei, tendo os poderes jurisdicionais dos triúnviros 

sido suprimidos no ano de 126 a.C., sendo que, posteriormente, a causa agrária foi 

retomada pelo seu irmão Caio Graco (153-121 a.C.), também eleito tribuno em 123 a.C., 

restituindo a comissão triunviral os poderes para execução da mencionada lei, porém, 

após deixar o cargo, ocorreu um tumulto no qual ele e milhares de seguidores morreram, 

suprimindo-se as distribuições de terra. 
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Vale ressaltar que, não obstante os problemas quanto à estrutura agrária, no que 

concerne aos latifúndios formados pela concessão de posse de terras públicas, o direito de 

propriedade romano, conforme observa Max Kaser61, possuía limitações de ordem 

privada e pública desde a época da Lei das XII Tábuas. Essas limitações refletem a 

função principal do Direito, consistindo em assegurar a estabilização do convívio social 

por meio da compartição de liberdade, ou seja, a liberdade encontra-se delimitada na 

sociedade e, portanto, os limites de ação das pessoas físicas e jurídicas estão regulados de 

modo que sejam coibidas as ações que venham prejudicar a terceiros ou a comunidade. 

As limitações de ordem privada são relacionadas ao direito vicinal, de forma a 

possibilitar a convivência social entre os proprietários vizinhos, destacando-se, por 

exemplo, as seguintes: proibição ao proprietário de impedir a entrada do vizinho no seu 

imóvel para recolher os frutos caídos das árvores do referido vizinho, desde que a coleta 

fosse realizada em dias alternados, sendo essa tutela denominada de interdictum de 

glande legenda, devendo existir a prestação da cautio damni infecti, que responsabilizava 

o dono dos frutos por danos eventualmente causados, segundo informa António dos 

Santos Justo62, tendo isso se expandido para qualquer tipo de objeto que tivesse caído, 

conforme observa Juan Iglesias63; o proprietário do terreno deveria tolerar os galhos das 

árvores do vizinho que se projetassem sobre seu terreno, desde que a altura dos referidos 

galhos fosse quindecim pedes a terra altius, ou seja, superior a quinze pés, caso fosse 

inferior à mencionada, poderia pedir ao vizinho que efetuasse o corte, e se não fosse 

atendido, estava autorizado pela actio de arboris caedendis a realizar o corte e ficar com a 

madeira, consoante explica António dos Santos Justo64. Por sua vez, José Carlos Moreira 

Alves65 explica que o proprietário do imóvel inferior deveria tolerar a decida natural das 

águas que vêm do terreno superior, porém, por meio da actio aquae pluviae arcendae, o 

proprietário do imóvel inferior poderia exigir a demolição de construções do proprietário 

do imóvel superior que provocassem uma emissão de água superior aos padrões naturais; 
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também, quanto a construções e demolições, Ebert Chamoun66 esclarece que o 

proprietário do imóvel, que estivesse realizando tais atividades, poderia seria impedido de 

prossegui-las por meio da ação de operis novi nuntiatio, na hipótese do proprietário do 

prédio vizinho se sentir prejudicado e necessitasse de mais informações sobre as referidas 

atividades e, além disso, no caso de receio que o prédio ruísse, mesmo quando não 

estivesse sendo realizada nenhuma obra, o mencionado proprietário poderia, com base na 

damnum infectum pedir a caução de uma indenização resultante de possível dano. 

As limitações de ordem pública para os proprietários têm por objetivo o bem-

estar de toda a coletividade, sua materialização visa o interesse social, que é vislumbrado 

de forma difusa, ou seja, sem que sejam especificados indivíduos de forma determinada, 

como se observa nas seguintes hipóteses mencionadas por Juan Iglesias67: a proibição de 

efetuar a demolição dos prédios para vender os materiais nele empregados, medida que 

visava o ne ruinis urbes deformetur, ou seja, que as ruínas não deformassem as cidades; a 

obrigação de manter as estradas que confinavam com seus imóveis em bom estado de 

conservação, sob pena de que o trânsito, incluindo o deslocamento de animais, fosse 

realizado através de seus terrenos, o que era designado de praestare viam; não opor 

obstáculos a navegação permitindo o usus publicus riparam, isto é, o uso público das 

margens dos rios e mares;  o impedimento de realização de enterros e cremações nas 

propriedades dentro das cidades, bem como, quando fora das cidades, a obrigação de 

guardar distância de sessenta pés dos edifícios. Günter Fellenberg68 relata que as 

atividades que desprendiam odores desagradáveis, tais como as efetuadas nos matadouros 

e curtumes e as realizadas pelos fabricantes de azeite, eram apenas permitidas em áreas 

localizadas além do rio Tibre, com o objetivo de ficarem afastadas de espaços habitados, 

além disso, os fornos para fabricação de vidro, pelo fato de expelirem gases poluentes no 

processo de produção, somente podiam ser construídos em áreas restritas nas cidades. 

No que concerne à desapropriação por utilidade pública, conforme comenta Juan 
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Iglesias69, não existia nenhuma lei que determinasse tal medida, porém, não obstante isso, 

o poder de desapropriar está contido no poder de imperium do princeps; entretanto 

Augusto (27 a.C.-14 d.C.) considerava que o Estado deveria intervir na propriedade 

privada somente quando imprescindível. Observa António dos Santos Justo70 que a 

desapropriação romana na prática ocorria, sendo condicionada por dois requisitos: a 

indenização do proprietário e a destinação do bem a satisfação do interesse público, 

apresentando, como exemplos, a construção de aquedutos e estradas; consolidando-se o 

instituto da desapropriação no período pós-clássico, principalmente, a partir da 

administração de Teodósio II (408-450), portanto, após a divisão do Império Romano em 

duas partes, a Oriental e a Ocidental, que ocorreu no ano de 395, após a morte do 

imperador Teodósio Magno, conforme relata Max Kaser71. 

Nesse período, o Império Romano do Ocidente estava em declínio, sofrendo as 

invasões dos bárbaros, designação utilizada pelos gregos e romanos para os povos que 

não falavam as línguas grega e latina. Dentre as causas que contribuíram para a 

decadência do Império Romano do Ocidente está a fragmentação econômica geradora de 

condições propícias da ocorrência do fracionamento político, numa conjuntura, na qual, 

conforme explica Marvin Perry72, os pequenos lavradores sobrecarregados por tributos, 

devido aos gastos crescentes com o exército romano para a defesa das fronteiras, e 

serviços compulsórios impostos pelo governo, abandonavam suas terras, e recorriam à 

proteção das classes de alto poder econômico, possuidoras de latifúndios fortificados, 

tornando-se núcleos de efetivo exercício do poder, dessa forma, o "centro de gravidade se 

destacara da cidade para as propriedades agrícolas, da burocracia imperial para a 

aristocracia local". Em 476, a deposição do imperador romano do Ocidente, Flávio 

Rómulo Augusto (460-511), por Odoacro (434-493), chefe dos hérulos, assinala o fim da 

Antiguidade por convenção histórica. 
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1.3 Sistematização jurídica do Direito Romano 

No ano de 527, César Flávio Justiniano (483-565) tomou posse como imperador 

em Constantinopla, seu objetivo foi a restauração da unidade do Império Romano, 

realizando campanhas militares e ordenando a sistematização do Direito Romano, de 

efeitos pragmáticos no que concerne a estruturação e a aplicação jurídicas, apresentando-

se como um meio visando possibilitar a manutenção da pretendida reunificação. 

No âmbito dos direitos reais, Justiniano determinou, conforme explica César 

Rascón García73, o fim da distinção entre as coisas res mancipi e as res nec mancipi 

referindo-se numa Constituição de 531, que aquele tipo de classificação não tinha sentido 

em sua época, sendo uma coisa inútil, passando a ser relevante o fato das coisas serem 

classificadas em móveis e imóveis; além disso, foram extintas, também, as distinções 

entre dominium ex iuri Quiritium (propriedade quiritária), in bonis habere (propriedade 

bonitária) e possessio vel usufructus (propriedade provincial). 

Na organização jurídica determinada por Justiniano destaca-se o Digesto ou 

Pandectas, cujo significado exprime o sentido de uma abrangência ordenada e plena, 

contendo a compilação das obras dos jurisconsultos titulares do ius respondendi que 

emitiam as responsa prudentium, consistindo nas sententiae et opiniones eorum, quibus 

permissum est iura condere (sentenças e opiniões que possuíam permissão para construir 

o direito), munidas de força de lei pelo imperador Adriano (76-138), conforme explica 

Ebert Chamoun74, a iurisprudentia desenvolvida possuía observância obrigatória, ou seja, 

magistrado devia decidir de acordo a jurisprudência estabelecida, sendo livre para julgar 

somente quando vários jurisconsultos tivessem opiniões divergentes sobre o caso. Porém, 

segundo informa Juan Iglesias75, no Digesto composto por cinquenta livros, dividido em 

sete partes, também foram acolhidos, contra a determinação de Justiniano, fragmentos de 

juristas que não eram titulares do ius respondendi. 
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Em 30 de dezembro de 533, entraram em vigor o Digesto e as Institutas, sendo o 

segundo livro inspirado nas Institutas do jurista clássico Gaio (117-180), conforme 

destaca José Carlos Moreira Alves76. A palavra institutas é o equivalente em língua 

portuguesa do vocábulo latino instituta e significa instituições, correspondendo à forma 

plural de institutus, no sentido daquilo que foi fixado ou estabelecido, sendo a origem 

etimológica da palavra instituto. As Institutas de Justiniano constituem uma obra 

destinada ao instituere que, conforme explica Ebert Chamoun77, era designação do ensino 

teórico elementar. Os preceitos quanto à propriedade, portanto, estão presentes no Digesto 

e de uma forma mais suscinta aparecem também nas Institutas. 

A posse e a propriedade dos bens são perfeitamente distinguidas no Digesto, 

segundo informa José Carlos Moreira Alves78, nas seguintes sentenças: nihil commune 

habet proprietas cum possessione (D. 41, 2, 12,1)79, significando que a propriedade nada 

tem em comum com a posse, e separata esse debet possessio a proprietate (D. 43, 17, 1, 

2), que quer dizer que a posse deve ser separada da propriedade. Contudo, conforme 

Clóvis Beviláqua80, há também no Digesto a menção de que dominium rerum ex naturali 

possessione cœpisse (D. 41, 2, fr. 1º, § 1º), ou seja, que o domínio sobre as coisas começa 

naturalmente com a posse. 

Observa-se, portanto, a utilização no Digesto das palavras latinas proprietas e 

proprietate, e dominium. Quanto ao sentido destes vocábulos, Roberto Ruggiero81 explica 

que para os romanos o termo dominium era mais frequente, significando o poder do dono 

(senhor) sobre alguma coisa, enquanto que o termo proprietas tem o sentido de 

demonstrar o pertencimento de alguma coisa a alguém. 
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A doutrina geral das ações e a proteção judicial da propriedade estão dispostas 

nos livros 5º ao 9º, conforme expõe Juan Iglesias82, matéria de especial relevância quando 

o proprietário é privado do bem ou de alguma forma pode vir a ser prejudicado na 

utilização ou fruição do mesmo. António dos Santos Justo83 expõe que no caso de 

privação da propriedade cabe a rei vindicatio, e havendo a condenação para restituição da 

res era admitida a execução direta com recurso à autoridade pública (manu militari) (D. 6, 

1, 68); sendo que, a título de exemplo de ação com o objetivo de retirar uma limitação 

incidente sobre o bem, pode-se citar a actio negatoria (D. 8, 5, 2, pr.), visando rejeitar a 

afirmação de outrem que existia sobre o bem uma servidão. Cabe observar, que as 

servidões, consoante explicação de Antonio Guarino84, podiam apresentar-se como 

servitutes praediorum (servidões prediais) e servitutes personarum (servidões pessoais, 

tais como o usufruto e direitos análogos), limitações ao proprietário quanto à plenitude do 

exercício dos direitos sobre a propriedade. 

As servitutes praediorum (servidões prediais), conforme esclarece José Carlos 

Moreira Alves85, "visam à utilidade objetiva de um imóvel", constituindo-se em "um 

direito real sobre coisa alheia que acarreta limitação no uso de um imóvel (que se diz 

serviente) em favor de outro (que se denomina dominante)". As servitutes praediorum 

(servidões prediais), segundo informa António dos Santos Justo86, subdividem-se em 

servitutes praediorum rusticorum (servidões prediais rústicas ou rurais) e servitutes 

praediorum urbanorum (servidões prediais urbanas). Luiz Antonio Rolim87 explica que as 

servidões prediais apresentam a "característica da perpetuidade", somente se extinguindo 

"com o desaparecimento da coisa serviente ou dominante, pelo desaparecimento do 

titular, pela renúncia e pelo seu não uso", tornando-se "parte integrante do imóvel 

serviente, acompanhando-o mesmo quando alienado", devendo os imóveis ser vizinhos; 
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nesse sentido, são citados vários tipos, com as correspondentes finalidades; no âmbito 

rural, por exemplo, são indicadas as servidões de passagem ou trânsito, nas modalidades 

iter "a pé, a cavalo ou de liteira", actus para "animais ou rebanhos" e via "a pé, com 

animais ou com veículos"; a servitus aquaeductus, "direito de canalizar água"; a servitus 

aquae hauriendae, "direito de retirar água" e a servitus arena fondiendae, "direito de 

retirar areia"; por sua vez, no espaço urbano são mencionadas a servitus oneris ferendi, 

"direito de apoiar uma construção" e a servitus tigni immitendi, "direito de colocar vigas", 

em ambos os casos na parede do imóvel vizinho; a servitus prospiciendi e a servitus altius 

non tollendi, consistindo as duas hipóteses no direito de impedir "que a construção 

vizinha diminua a luminosidade ou a vista do imóvel dominante" e que se realizem 

"construções mais altas" que prejudiquem de alguma forma o referido prédio; a servitus 

stillicidii vel fluminis recipiendi visando "receber as águas servidas que correm, ou aos 

poucos (stillicidii) ou na forma de pequeno córrego (flumen)" e a servitus cloacae para 

"escoamento de esgoto". 

As servitutes personarum (servidões pessoais), segundo José Carlos Moreira 

Alves88, "visam ao benefício pessoal de deteminado indivíduo", "são inseparáveis da 

pessoa a quem favorecem, e não duram permanentemente, mas, no máximo, até a morte 

do seu beneficiário", e, conforme explica Luiz Antonio Rolim89, "surgiram no período do 

direito justinianeu e classificavam-se em usufruto, uso, habitação e serviços de animais e 

escravos", incidindo, portanto, sobre bens imóveis, móveis e semoventes.  Das servitutes 

personarum a mais significativa é a usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva 

rerum substantia (D. 7, 1, 1; I. 2, 4, 1), ou seja, o usufruto, o direito de usar e fruir uma 

coisa alheia, preservando a sua substância, sendo que, segundo esclarece António dos 

Santos Justo90, o imperador Justiniano, excepcionalmente, permitiu que o usufrutuário 

alterasse a substância do bem, quando autorizou a abertura de novas minas em terreno 

sujeito a usufruto, desde que o minério possuísse um valor superior que justificasse, não 

houvesse prejuízo para a agricultura ou para atmosfera e nem fosse necessária a utilização 

de um grande número de operários (D. 7, 1, 13, 5-7), cabendo ressaltar que proprietário 
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continuava com o poder de disposição do bem. Conforme observa Max Kaser91, o direito 

de usufruto incidente sobre bens móveis e imóveis é intransmissível inter vivos e mortis 

causa, e pode ser defendido pelo usufrutuário por meio da vindicatio usufructus ou da 

actio confessoria (reverso da actio negatoria, que era destinada ao proprietário). Por sua 

vez, é estabelecido que Cum autem finitus fuerit usus fructus, revertitur scilicet ad 

proprietatem, et ex eo tempore nudae proprietatis dominus incipit plenam habere in re 

potestatem, (I. 2, 4, 4), isto é, cessado o usufruto, há a reversão a propriedade, e a partir 

desse tempo, o dono da nua propriedade passa a ter pleno poder sobre a coisa, ou seja, há 

a consequente recuperação pelo proprietário dos poderes de usar e fruir. 

Outros exemplos de servitutes personarum (servidões pessoais), constituindo-se 

em iura in re aliena, isto é, direitos que incidem sobre a propriedade de outra pessoa, 

conforme António dos Santos Justo92, são o quasi ususfructus que incide sobre bens 

consumíveis, sendo que se houvesse o consumo existia a obrigação de repor ao final do 

usufruto outros bens de mesmo gênero e qualidade (I. 2, 4, 2; D. 7 ,5, 7), o usus, que na 

sua origem foi o direito intransmissível e indisponível de usar um bem sem ter o poder de 

fruição (I. 2, 4, 2; D. 7, 8, 19), a habitatio, uma modalidade de usus indisponível e 

vitalícia para habitar ou arrendar uma casa alheia (I. 2, 5, 5; D. 7, 8, 10, 3), a operae 

hominis vel cuius alterius animalis, ou seja, o direito de usufruir dos trabalhos de um 

escravo ou animal alheios (D. 7, 9, 5, 3) e a fructus sine usus, que ocorre quando o direito 

de fruição é de uma pessoa que não possui o direito de uso (D. 7, 1, 42, pr.). 

Além das limitações ao exercício dos atributos do direito de propriedade, 

configuradas pelas servitutes praediorum (servidões prediais) e servitutes personarum 

(servidões pessoais), são, também, iura in re aliena a enfiteuse e a superfície, que, 

conforme José Carlos Moreira Alves93, originalmente, eram reconhecidas como direitos 

pessoais, e com o advento do direito justinianeu passaram a ser classificadas como 
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direitos reais sobre coisa alheia. António dos Santos Justo94 observa que a enfiteuse, de 

origem grega, não foi incluída nas servitutes personarum (servidões pessoais), 

"provavelmente por absorver quase totalmente o exercício da propriedade da res"; por sua 

vez, o direito de superfície é um instituto jurídico essencialmente romano, elaborado para 

remover as consequências antieconômicas da concepção romana de dominium: 

"constituindo a propriedade imobiliária um pequeno território e pertencendo ao dominus 

fundi tudo o que se lhe acrescentasse ou incorporasse (superfícies solo cedit), o edifício 

construído não podia deixar, também, de lhe pertencer", nesse sentido, o direito 

justinianeu possivelmente "influenciado pelo direito helenístico — que ignorava o 

princípio superfícies solo cedit e admitia a divisão da propriedade imobiliária em planos 

horizontais —, atribuiu à superfície a natureza de direito real". 

O direito do enfiteuta, explica Antonio Guarino95, é o de usufruir e dispor, por 

um longo período de tempo ou perpetuamente, das terras de outrem, mediante o 

pagamento de uma renda, e, conforme comenta Max Kaser96, configura uma posse 

hereditária, ou seja, transmitida por direito de sucessão, que é alienável, penhorável e tem 

como medida de defesa uma actio in rem conforme o modelo da ação reivindicatória (I. 3, 

24, 3).  

O direito de superfície, assim como na enfiteuse, também se transmite inter vivos 

e mortis causa, segundo observa António dos Santos Justo97, constituindo-se de forma 

perpétua ou por um grande período de tempo, sendo que seu objeto é a fruição plena e 

exclusiva de edificação construída em solo alheio, mediante o pagamento de uma renda 

anual denominada pensio ou solarium. Max Kaser98 considera que o meio de defesa do 

direito de superfície, a "action in rem segundo o modelo da rei vindicatio só foi concedida 

caso a caso". 
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O Império Romano pela obra de reunificação de Justiniano chegou a abranger a 

Grécia, a Ásia Menor, a Itália, o sul da Espanha, o norte da África, os Bálcãs e partes do 

Oriente Próximo, conforme destaca Marvin Perry99, porém, após seu governo, esses 

territórios foram sendo progressivamente perdidos, em decorrência da invasão de outros 

povos, tais como, novas invasões bárbaras na Europa, por exemplo, a conquista da Itália 

pelos Lombardos em 568. Entretanto, a sistematização jurídica ordenada por Justiniano 

influenciou intensamente o desenvolvimento do Direito na civilização ocidental, valendo 

ressaltar a construção, no segundo período da era medieval, a partir do século XII, da 

concepção dos poderes do proprietário, que repercutiu em várias codificações tais como, 

o Código Civil francês de 1804, o Código Civil alemão de 1896 e o Código Civil 

brasileiro de 1916 e o atual de 2002. 

 

1.4 Pessoalidade e desejo patrimonial no primeiro período medieval 

Do século V ao IX, em um ambiente social caracterizado pelo sentimento de 

insegurança decorrente das invasões dos povos bárbaros, conforme explica António José 

Avelãs Nunes100, continuou a prática já existente ao final do Império Romano de os 

lavradores livres se colocarem sob a proteção dos latifundiários, desta vez, sob a égide 

dos líderes dos bárbaros que haviam se apoderado dos grandes domínios fundiários que 

pertenciam aos romanos, realizando um pacto de fidelidade pessoal e, em regra, 

entregando seus bens, passando a condição de servos, um dos elementos essenciais na 

construção do sistema de laços de dependência pessoal com fundamento na posse da 

terra, que repercutiu na estrutura econômica, política e social da Europa Ocidental. 

Em uma época marcada pelo paradigma teocêntrico, Marvin Perry101 expõe que 

"o cristianismo foi o princípio integrador da Idade Média e a Igreja, sua instituição 

dominante", existindo a concepção hierárquica na qual, todos os seres e coisas ocupavam 
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uma posição conforme a natureza de cada um, numa ordem na qual Deus é a fonte de toda 

a existência e ponto de convergência de tudo; havendo, simultaneamente, o 

fortalecimento do papado por meio da atuação do sumo pontífice Gregório I, o Grande 

(590-604), que intensificou sua autoridade sobre bispos e monges e utilizou a 

metodologia romana de administração para "organizar com eficiência as propriedades 

pontificais na Itália, Sicília, Sardenha, Gália e outras regiões". 

No Reino dos Francos, na época da dinastia merovíngia, do século V até o ano 

de 751, que, no tempo de Clovis I (466-511), correspondia a áreas centrais da Europa, 

contendo regiões da Alemanha e da França atuais, já existiam, segundo François Louis 

Ganshof102, a vassalidade, regime de subordinação e de serviço da parte de uma pessoa 

para com outra, e o beneficium (benefício) de concessão de terras vitalícias, com direito a 

ocupação e usufruto. Marvin Perry103 explica que após a morte de Clovis I, seus 

sucessores "não conseguiram manter o controle sobre suas terras, e o poder passou a ser 

exercido pelo prefeito do palácio, principal funcionário do rei", sendo essa função 

ocupada por Carlos Martel (688-741), de 717 a 741, sujeitando ao seu domínio todos os 

territórios francos.  Conforme explica Ganshof104, os filhos de Carlos Martel, Carlomano 

e Pepino, que o sucederam na administração governamental, para solucionar a questão de 

domínios eclesiásticos, que tinham sido usurpados por guerreiros do reino, realizaram três 

concílios francos, um em 743 e dois em 744, ficando estabelecido que o prefeito do 

palácio, possuidor do título de príncipe, ficaria com esses domínios e os concederia a 

título vitalício aos referidos guerreiros, que os estavam ocupando, devendo ser pago um 

censo (renda) à Igreja, evento significativo no período medieval.  

Vale ressaltar, que o objetivo primordial na Idade Media foi a utilização dos bens 

para a manutenção da existência, no sentido comunitário e familiar, essa visão de mundo, 

segundo expõe François Ost105, é fortalecida, em um sentido, pela concepção cristã pela 

qual "Deus é o único verdadeiro proprietário da terra, e, por outro, pela representação 
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medieval do indivíduo, concebido dentro do grupo familiar e imerso numa ordem natural 

imutável", instituindo um sistema de "posse de bens de raiz" ou "propriedade-usufruto 

que visa a produtividade da coisa", possibilitando abranger vários direitos, tais como a 

exploração e a passagem, permitindo, também, que haja uma participação de vários 

titulares, sendo uma forma jurídica versátil, instrumentalmente adequada à realização das 

necessidades socioeconômicas da época. 

A posse dos bens de raiz concedida por meio do benefício (elemento real) unido 

a vassalidade (elemento pessoal) é o sistema jurídico-econômico e institucional que 

fundamenta as bases da estrutura social da Idade Média, sendo que, conforme François 

Louis Ganshof106 explica, da segunda metade do século VII estendendo-se por todo o 

século IX, há uma propagação intensa da vassalidade e do benefício, uma forma de 

contrato, no qual, a princípio, predomina a pessoalidade, dessa forma, por exemplo, 

quando um vassalo guerreiro morresse, caso o senhor continuasse a necessitar de 

guerreiros, o benefício poderia ser transferido para outro guerreiro, por sua vez, se o 

senhor concedente tivesse morrido, o beneficiário teria que pedir novamente a concessão 

do benefício ao novo senhor, sucessor do anterior concedente, que não estaria obrigado a 

renovar a concessão. 

Cabe destacar que, no século VIII, ocorreram dois eventos significativos para a 

dinastia carolíngia, com repercussão na estrutura política da Europa Ocidental, conforme 

destaca Marvin Perry107, consistindo na coroação de Pepino (714-768), como rei dos 

Francos em 751 e na coroação de seu filho Carlos Magno (747-814), como imperador dos 

romanos pelo Papa Leão III no ano 800, em uma tentativa de restauração do Império 

Romano do Ocidente, com divisão territorial de aproximadamente 250 regiões 

administradas por condes que "deviam fidelidade pessoal ao governante". François Louis 

Ganshof108 destaca, nesse sentido, a organização do poder com encadeamento de vários 

laços pelos quais os vassalos podem se tornar senhores, na medida em que recebem outros 

vassalos a seus serviços, atribuindo a eles um benefício derivado de um allodium (alódio), 
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ou seja, uma propriedade isenta de direitos senhoriais, ou de uma fração de benefício que 

tinham recebido para si próprios, sendo que, ao final do reinado de Carlos Magno a causa 

jurídica da concessão do benefício, era o serviço prestado pelo vassalo. 

Com o tempo a denominação benefício foi substituída por feudo, decorrente da 

"latinização tardia" feudum, originado provavelmente do frâncico, língua indo-européia, 

pertencente ao ramo germânico de línguas, sub-ramo ocidental, falada pelos francos, pela 

qual, segundo informa John Gilissen109, "fehu-ôd = bem móvel de valor" e corresponde a 

"faihu = rebanho = riqueza mobiliária; ôd = bem", em gótico, língua do ramo germânico 

da família linguística indo-européia, sub-ramo oriental. Porém, conforme observa Marc 

Leopold Benjamim Bloch110, o termo feudo foi se afastando do seu conteúdo etimológico, 

tornando-se comum aos habitantes das casas senhoriais, nas quais sua utilização era 

diária, guardando somente a ideia de remuneração em si, sem se preocupar com natureza 

do que era concedido, se bens móveis ou imóveis, por um senhor a um vassalo em troca 

de obrigações de fidelidade mútua sendo que, para os mais cuidadosos com a conservação 

da pureza de um idioma, tais como, as chancelarias da Bretanha, da França do Norte e da 

Borgonha, frequentemente era reduzida "a palavra popular à categoria de comentário" 

com referência ao termo clássico "benefício (beneficium), vulgarmente chamado feudo", 

conforme documento datado de 1087.  

Além das concessões nobres, que eram os feudos, existiam, segundo explica 

François Ost111, as concessões plebeias, realizadas pelos senhores, que consistiam na 

destinação das terras aos servos. Conforme expõe António José Avelãs Nunes112, havia 

uma divisão tripartite das terras: as reservadas ao senhor, as destinadas aos servos, 

mediante a imposição da corveia (prestação de serviços ao senhor em retribuição à 

proteção e a utilização das terras), e as comunais utilizadas tanto pelo senhor quanto pelos 
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servos. Existindo, segundo François Ost113 uma harmonia ecológica que segue os 

"desígnios de Deus" sendo "assimilada pelas injustiças de uma sociedade de castas e 

privilégios", na qual, não obstante isso, há a delimitação dos direitos de utilização em prol 

do bem comum, como, por exemplo, as regras para a manutenção dos diques para evitar 

inundações nos terrenos na região de Flandres, que poderiam ser utilizados para fins 

agrícolas; a recomendação, no que concerne as formações vegetais silvestres, de 

"conservar como floresta e utilizar como um bom pai de família, sem excessos nem 

abusos" e a proibição de uso com relação aos bosques antigos, ficando o desrespeito 

sujeito a aplicação de multa ou a outra forma de penalização; sendo que, os 

disciplinamentos de utilização das terras comunais, conforme Jean-Philippe Lévy114, 

emanavam da autoridade do senhor, nomeando oficiais para guardar essas áreas. 

No período em que vigorou o feudalismo, segundo Marc Leopold Benjamim 

Bloch115, raramente havia uma referência à propriedade, sendo difícil encontrar um 

processo judicial no qual se defenda o direito de propriedade, não existindo esse tipo 

processo em nenhum outro lugar diverso da Itália, pleiteando-se, na realidade, o direito de 

saisina (saisin em francês antigo) ou gewere (em alemão), ou seja, o direito a posse dos 

bens de raiz respeitada por sua duração, na qual se não se recorria aos ordálios ou aos 

duelos judiciários, bastava como testemunho a memória dos homens, apresentando 

documentos somente para auxiliar a memória ou provar que já era uma posse, por ter 

havido anteriormente a sua transmissão. 

Entretanto, no século IX, já se observa uma propensão para apropriação dos 

benefícios pelos vassalos, isto é, uma tendência de os vassalos tratarem os benefícios 

concedidos como suas propriedades, ou seja, afastando-se de sua real situação jurídica de 

direito de usufruto. Nesse sentido, François Louis Ganshof116 menciona a observação de 

Carlos Magno: "auditum hebemus qualiter et comites et alii homines qui nostra beneficia 

habere videntur comparant sibi proprietates de ipso nostro beneficio", ou seja, 
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"soubemos que os condes e outros homens que de nós têm benefícios adquirem 

propriedades em detrimento desses benefícios que nos pertencem", valendo ressaltar que, 

os reis e imperadores adotavam providências para que suas res proprietatis nostrae 

"direitos de proprietários sobre seus alódios", que eram concedidos como benefícios para 

seus vassalos não fossem por eles apropriados, o que consistia numa atitude de 

infidelidade, evento motivador da perda do benefício. 

Marc Leopold Benjamim Bloch117 observa que a vassalagem não se transmitia 

pelo sangue, e, dessa forma, as contraprestações, sob a forma de concessões de bens, para 

o vassalo, em retribuição aos serviços prestados, não deveriam se revestir um caráter 

hereditário, sendo, portanto, transitórias. Porém, um sinal do desejo de apropriação do 

benefício está no anseio do vassalo de que os bens, objeto do benefício, fossem 

necessariamente transmitidos, tanto no caso da morte do vassalo, neste caso, destinando-

se o benefício para o seu sucessor hereditário, quanto na morte do senhor, quando se 

esperava que o novo senhor renovasse a concessão ao vassalo que tinha prestado serviços 

ao senhor anterior. Em ambas as situações, o objetivo era a segurança da manutenção de 

posição social ou mesmo da sobrevivência, no primeiro caso para a sua descendência, e 

no segundo para o próprio vassalo. Não obstante isso, a princípio, o benefício não se 

transmitia automaticamente, visto que, contido na vassalidade, há a pessoalidade, e, 

portanto, o contrato pessoal firmado por meio da homenagem e juramento de fidelidade 

cessa com a morte do vassalo ou do senhor, nessa perspectiva, o herdeiro do vassalo 

poderia não ser investido pelo senhor de seu ascendente, e, de igual forma, o novo senhor 

podia não concordar a renovação da investidura para o vassalo de seu antecedente.  

Contudo, ocorreu um progressivo processo de transformação da concepção do 

benefício que resultou na sua incorporação ao patrimônio do vassalo. Uma decisão de 

Carlos, o Calvo, rei da Francia Occidentalis, reforçou o sentido da transmissão aos 

descendentes, quando, conforme explica François Louis Ganshof118, em 877, antes de 

partir para uma expedição à Itália, determinou na assembleia de Quierzy-sun-Oise, um 

regime de administração provisória dos benefícios, caso os vassalos morressem, e seus 

filhos não estivessem em condições de assumir os benefícios por estarem na expedição ou 
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por serem muito novos, afirmando que seriam posteriormente revestidos dos cargos dos 

pais, e, ordenando, igualmente, que seus vassalos fizessem o mesmo com relação aos 

próprios vassalos, reconhecendo, dessa forma, o direito a sucessão por hereditariedade. 

Em relação a livre disposição dos benefícios pelo sucessor do senhor, quando da 

morte do seu antecessor, o que representava a possibilidade de não renovar a concessão 

dos benefícios aos vassalos que estavam na sua posse, François Louis Ganshof119 comenta 

que havia resistência dos vassalos quando o novo senhor desejava exercer esse direito, 

exemplo disso, ocorreu após a morte de Carlos, o Calvo, em 877, quando seu filho Luís, o 

Gago, foi impedido de exercer o direito de não renovação dos benefícios devido à 

oposição geral dos mais significativos componentes do reino. 

Naquele período, correspondendo aos séculos X e XI, Marc Leopold Benjamim 

Bloch120 explica que, tanto o caso do reconhecimento da hereditariedade do benefício, 

quanto a hipótese de retirar a concessão do benefício de um vassalo, eram, sobretudo, 

uma questão de equilíbrio de forças, nesse sentido, quando o senhorio era da Igreja, as 

autoridades eclesiásticas, geralmente, não possuíam a força necessária para fazer valer 

suas pretensões, conseguindo, os vassalos impor suas vontades; em outras situações, os 

senhores faziam valer suas prerrogativas, por exemplo, no caso do benefício laico de 

Saint-Saturnin, no período dos condes Foulque Nerra e Geofroi Martel (987-1060), 

quando foi frequente a retomada do benefício nas situações de perspectiva da infidelidade 

e de probabilidade de não realização dos serviços. 

Vale ressaltar, a peculiar situação da Inglaterra, na qual após a vitória dos 

normandos em Hastings, no ano de 1066, Guilherme I (1027-1086) reservou para si um 

sexto de toda a terra, e distribuiu o restante entre a nobreza normanda que lhe ofertou 

apoio militar e lhe jurou fidelidade, e, para reforçar o controle real, conforme expõe 

Marvin Perry121, conservou a organização administrativa anglo-saxônica, continuando a 

terra dividida em shires (condados) administrada por sheriffs (agentes reais), sendo o 
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caráter de transmissão hereditária aos sucessores considerado normal, conforme observa 

Marc Leopold Benjamim Bloch122, porém, nunca foi admitido que o pai do vassalo morto 

fosse o sucessor, pois, provavelmente idoso, não poderia prestar o serviço militar 

decorrente da obrigação feudal, contudo, em geral, na sociedade europeia medieval, 

colocavam-se, em relevo, as linhagens e os laços de sangue, sendo frequente a sucessão 

hereditária, tendo em vista que, o senhor necessitava de vassalos para estarem aos seus 

serviços, e, considerava-se que os mais indicados seriam os descendentes dos vassalos, 

além disso, recusar o herdeiro de um vassalo poderia gerar intranquilidade para os outros 

vassalos quanto ao futuro de suas descendências e desencorajar novas fidelidades. 

Portanto, não obstante a característica essencial do benefício feudal ser a 

pessoalidade, ao término do primeiro período medieval, são nítidos os sinais de que o 

feudo estava sendo considerado como patrimônio familiar, representando pelo desejo de 

uma proteção visando garantir, por meio do domínio direto das terras, a continuação do 

poder e mesmo da própria existência de um grupo com ancestralidade comum. 

 

1.5 Incorporação patrimonial do feudo e construção do conceito jurídico de 

propriedade no segundo período da Era Medieval 

No período do fim do século XI ao século XIII, ocorreu o renascimento das 

atividades mercantis resultante de dois fatores, segundo observa Leo Huberman123: o 

primeiro foi o movimento das Cruzadas, devido tanto a procura de provisões para as 

expedições, quanto pela demanda dos produtos orientais, e o segundo consistiu na 

realização das grandes feiras nas quais eram efetivadas por atacado transações comerciais 

de produtos oriundos de todas as partes do mundo, reativando a economia monetária, o 

que gerou um forte impacto no sistema feudal determinando sua gradual desestruturação. 

O estabelecimento da escola dos glosadores por Irnério (1050-1125) intensificou 

o estudo do Direito Romano, aparentemente, por duas causas, segundo José Carlos 
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Moreira Alves124: a inspiração da Condessa Matilde de Tuszien (Toscana) (1046-1115) 

como forma de afirmação da supremacia do Papa Gregório VII (1025-1085) perante o 

imperador germânico Henrique IV (1050-1106), que no campo jurídico-político era 

representante de um direito estrangeiro, e, além disso, por motivações econômicas, pois 

se acreditava que para eliminar o desequilíbrio econômico na península itálica, bastava 

utilizar o Direito Romano. É necessário, porém, compreender de que forma o Direito 

Romano poderia contribuir para impulsionar a ordem econômica. Max Weber125 explica 

que o Direito Romano material não era o que estava mais bem adaptado ao 

desenvolvimento da economia, entretanto, o fator decisivo foi o processo racional para 

resolução de demandas e a existência de especialistas que estudaram o Direito Romano 

nas universidades e formavam um corpo de profissionais adequado para atuar nos 

procedimentos judiciais. 

A sistematização do Direito Romano ordenada por Justiniano era considerada 

pelos glosadores como ratio scripta (razão escrita), afirma Franz Wieacker126, e, portanto, 

procurava-se o enquadramento do sistema feudal nas "categorias jurídicas romanas", 

segundo destaca François Louis Ganshof127. As glosas, segundo explica John Gilissen128 , 

são "essencialmente interpretações textuais" e adstritas à "exegese dos textos" da 

mencionada organização da jurisprudência romana. No que concerne à separação do 

contexto político do âmbito econômico, San Tiago Dantas129 explica que os glosadores 

estabeleceram uma distinção dos significados do domínio, dessa forma, o dominium 

imperii, o domínio do príncipe, é uma configuração jurídico-política, consistindo na sua 

soberania sobre um território, enquanto que o dominium proprietatis é o direito dos 

proprietários, que consiste numa perspectiva jurídico-econômica. 
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Com sentido pragmático, conforme expõe San Tiago Dantas130, os jurisconsultos 

romanos elaboraram seus raciocínios na perspectiva das ações, instrumentos para resolver 

judicialmente os problemas entre as partes, invocando o poder do Estado para exercer a 

jurisdição e assegurar ao vencedor o direito pleiteado, dessa forma, os glosadores, 

seguindo esse mesmo sentido, estudaram o Direito Romano almejando soluções para as 

questões apresentadas no período medieval, também, examinando-o do ponto de vista das 

ações, realizando a análise do domínio por meio da ação destinada a sua proteção, a 

vindicatio, podendo ser prestada a tutela pelos magistrados, resultante do pedido pelo 

interessado, de duas formas: a vindicatio directa, isto é, diretamente pelo proprietário, ou 

vindicatio utilis pelos titulares de direitos reais amplos que eram semelhantes aos do 

proprietário, como por exemplo, o direito de enfiteuse.  

Portanto, segundo afirma François Louis Ganshof131, no feudo, o dominium 

(domínio) se apresentaria dividido entre dominium directum (domínio direto) pertencente 

ao senhor e dominium utile (domínio útil) destinado ao vassalo, aparecendo esta 

concepção na Glossa Ordinaria de meados do século XIII do professor bolonhês 

Francesco Accursio (1182-1260), cabendo observar que, no caso do senhor ser vassalo de 

outro senhor, e, portanto, o benefício concedido em vassalagem não fosse um bem 

alodial, a doutrina da época dividia-se: uma parte considerava a relativização conceitual 

dos domínios direto e útil, e, desta forma, um senhor podia ter o domínio direto em 

relação ao seu vassalo e simultaneamente ter o domínio útil no caso desse senhor também 

ser vassalo; em oposição a esse pensamento, existia a concepção que somente o senhor do 

bem alodial tinha o domínio direto e os demais senhores intermediários que também eram 

vassalos eram titulares do domínio útil. 

Relevante observar que no segundo período medieval, o benefício feudal pelas 

categorias jurídicas do Direito Romano passou a ser suscetível de enquadramento como 

direito de enfiteuse, um direito real em contrato perpétuo, alienável e transmissível para 

os herdeiros. Nesse sentido, destaca-se a compensação paga ao senhor quando da 
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sucessão hereditária, que foi generalizada, segundo comenta François Louis Ganshof132, 

e, é um exemplo, da volta da utilização em larga escala da moeda, constituindo-se numa 

importante fonte de recursos para os senhores feudais em vários principados lotaríngios, 

bem como na França e na Inglaterra, sendo que, em apenas determinados casos, na maior 

parte das vezes referente a feudos não relevantes, a referida compensação não era 

realizada em dinheiro. Vale ressaltar, que na Magna Carta inglesa de 1215, imposição da 

nobreza ao Rei João (1167-1216), foi fixado, conforme a cláusula segunda, o valor de um 

tributo de transmissão, que mencionava que o pagamento era um antigo costume133, o que 

seguia a tendência, comentada por Marc Leopold Benjamim Bloch134 de afastar a 

arbitrariedade ou as difíceis negociações quanto ao valor da compensação. A 

concordância, mediante pagamento de um valor, da sucessão hereditária do feudo denota 

que o mesmo já havia de fato sido incorporado ao patrimônio do vassalo, o que se reflete, 

também, na mencionada Magna Carta, pela garantia da cláusula trinta e nove, através da 

qual os homens livres somente poderiam ser privados de seus direitos e possessões por 

meio legítimo julgamento de seus pares ou pela lei da terra135.  

Outro sinal de incorporação do feudo ao patrimônio do vassalo, bem como, de 

que a economia monetária havia ressurgido, e estava em pleno vigor, é a alienação parcial 

ou integral do feudo. Conforme explica Marc Leopold Benjamim Bloch136, a alienação 

dos feudos, por venda ou cessão, após o século XII, era praticamente livre, pois, no caso 

das alienações parciais, o consentimento do senhor para ocorrer a transação passou a ser 

comprado, transformando-se numa fonte de renda, sendo dificilmente recusada, e, no caso 

da alienação integral, a transmissão do feudo era autorizada mediante a cobrança de um 
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tributo de substituição. Cabendo destacar, segundo informa François Louis Ganshof137, 

que, principalmente a partir do século XIII, numerosos burgueses, como forma de 

ascensão social, passaram a adquirir os feudos, sendo cobrado para efetuar a transmissão 

um tributo bastante alto denominado direito de franc-fief (feudo-livre). 

No transcurso das transformações sociais e econômicas que estavam ocorrendo 

na Europa Ocidental, Tomás de Aquino (1224-1274), filósofo e teólogo italiano, lança 

dois questionamentos concernentes à propriedade, segundo expõe Jean-Philippe Lévy138, 

primeiramente, se as coisas criadas podem ser propriedade do homem, e, quanto a isso, 

responde que em princípio a propriedade das coisas é de Deus, porém, o homem, quanto à 

perspectiva de utilização, poderia ser proprietário delas, vez que o destino da criação das 

coisas foi o homem, e, em segundo lugar, indaga em qual situação haverá a maximização 

da justiça, na propriedade individual ou comum dos bens, e, no que concerne a isso, sob o 

ponto de vista do potestas procurandi et dispensandi (poder de administrar e distribuir), a 

propriedade não está submetida ao direito natural, e, dessa forma, pode existir uma 

concepção humana a seu respeito que assegure a paz e a ordem social num sistema de 

propriedade privada, vez que as pessoas tratam com maior zelo aquilo que lhes é próprio, 

mas não obstante isso, deve existir o desprendimento para colocar o supérfluo a 

disposição dos pobres, pois isso é conforme à justiça, e, além disso, a propriedade dos 

bens deve ficar disponível para atender as necessidades da comunidade. Conforme 

observa Miguel Nogueira de Brito139, em Tomás de Aquino a realização da justiça social 

não é questão a ser resolvida unicamente pelo sistema político, visto que "o 

reconhecimento da propriedade privada não exonera o proprietário da responsabilidade 

moral pelas exigências da justiça". 

Quanto ao aspecto econômico do aumento da produção agrícola, a partir do 

século XII, os senhores feudais, no interesse de aumentar as suas rendas, buscaram, 
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conforme destaca Marvin Perry140, transformar as áreas silvestres dos feudos em terras 

cultiváveis, por meio de incentivos aos servos, que consistiam na isenção da maior parte 

ou da totalidade da prestação de serviços pessoais. Leo Huberman141 explica que na 

transformação de terras incultas que abrangiam "florestas, pântanos e terrenos 

inaproveitados" em terras produtivas foi utilizada a prática do arrendamento, através do 

qual os senhores recebiam um rendimento em dinheiro pago pelos camponeses que o 

obtinham venda dos produtos agrícolas, ocorrendo uma progressiva mudança do trabalho 

servil para o sistema de arrendamento. Tendo em vista a possibilidade de vender os 

produtos nas cidades, com a reativação das atividades mercantis, os camponeses, 

passaram, em geral, a empenhar-se produzir mais, de forma satistazer suas necessidades, 

pagar suas obrigações com os senhores e gerar excedentes da atividade agropecuária para 

serem comercializados, conforme observa Leo Huberman142, a obtenção de dinheiro pela 

mercantilização da produção com a venda dos excedentes representou uma mudança 

econômico-social para os camponeses, pois, "significou a liberdade e a possibilidade de 

ser, total ou parcialmente dono de um pedaço de terra, isento do pagamento do cansativo 

trabalho a que sempre estavam obrigados", sendo que, durante os séculos XIII e XIV, 

"grande número de servos, além de comprar a liberdade de sua terra da obrigação de 

trabalhar, também compravam a liberdade pessoal", nesse sentido, "o fato de que a terra 

fosse assim comprada, vendida e trocada livremente, como qualquer outra mercadoria, 

determinou o fim do antigo mundo feudal". 

No desenvolver do renascimento comercial, a escola dos pós-glosadores ou 

comentadores, nos séculos XIV e XV, segundo afirma Max Kaser143, foi "orientada para 

objetivos práticos" promovendo de forma não pouco frequente, transformações nas 

concepções romanas. San Tiago Dantas144, explica que enquanto na escola dos glosadores 

as observações explicativas (glosas) eram efetuadas sobre os textos jurídicos romanos, na 

escola dos pós-glosadores, por sua vez, os comentários eram realizados, de modo geral, 
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sobre as glosas, revelando um distanciamento da "pureza do Direito Romano", 

procurando realizar a sua adptação às situações do contexto medieval. O método utilizado 

pelos pós-glosadores foi o da dialética aplicado na Filosofia e na Teologia seguindo a 

inspiração de Tomás de Aquino, conforme expõe John Gilissen145, visando a "necessidade 

de examinar os textos de direito romano no seu conjunto e de retirar deles princípios 

gerais, a fim de aplicá-los aos problemas concretos da vida corrente". A influência dessa 

escola, destaca Franz Wieacker146, dominou a jurisprudência europeia até o século XVII, 

tendo como mais célebre representante, o jurista Bártolo de Saxoferrato (1313-1357).  

O conceito de propriedade, afirma San Tiago Dantas147, "tal como se transmitiu, 

com alterações sucessivas, mas não essenciais, ao direito ocidental", é resultado da escola 

dos pós-glosadores ou comentadores, e, tem por base a enunciação de Bártolo: dominium 

est ius de re corporalis per fecta disponendi nisi Lex prohibeatur (domínio é o direito de 

dispor de um modo completo das coisas corpóreas, salvo naquilo que for proibido pela 

lei), a análise desse conceito, envolve três aspectos: primeiramente, quando é efetuada a 

crítica de que a re corporalis (coisas corpóreas) não abrange as criações intelectuais, bens 

imateriais resultantes do intelecto; em segundo lugar está o amplo sentido atribuído ao 

termo ius disponendi (direito de dispor) compreendendo os direitos de alienar, dividir, 

onerar, consumir, usar e usufruir o bem; em terceiro lugar concerne a expressão nisi Lex 

prohibeatur (salvo naquilo que for proibido pela lei), ou seja, os direitos decorrentes da 

propriedade não podem ser exercidos de forma absoluta, isto é, sem limitações, portanto, 

a lei deve impor os limites necessários com a finalidade de promover a harmonia do 

convívio social. 

Nesse período, há o desenvolvimento da noção de direito subjetivo como um 

atributo ou poder em proveito do sujeito, segundo observa Michel Villey148, com suas 

origens na filosofia do teólogo Guilherme de Ockham (1285-1347), frade franciscano 

zeloso pelo voto de pobreza, que empenhou "todos os seus esforços para demonstrar que 
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a vida mais santa é uma vida que exclui o direito", no sentido de uma renúncia ao poder, 

defendendo, contra o entendimento do Papa João XXII (1249-1334), que a Ordem 

Franciscana não deveria possuir propriedades, usando, quando necessário os bens da 

Igreja Católica. Na síntese do pensamento de Guilherme de Ockham, conforme expõe 

Miguel Nogueira de Brito149, o livre arbítrio tem papel fundamental tanto na opção pela 

propriedade quanto na preservação do ideal de pobreza evangélica, dessa forma, com 

relação à aquisição e o uso dos bens, o poder de adquirir como fundamento no direito de 

propriedade passa a existir totalmente desligado do uso dos bens em caso necessidade, 

havendo para o poder de apropriação uma natureza subjetiva, e para o direito de usar uma 

natureza objetiva, dessa forma, "o direito do proprietário não exclui o direito de usar do 

não proprietário, encarado como realidade separada da propriedade". 

Pode-se sintetizar que a concepção medieval de propriedade, conforme destaca 

Paul Hugon150, tinha sua legitimidade relacionada para prover necessidades presentes, 

bem como, meio de preservar reservas para futuras eventualidades, contudo, não obstante 

existissem desigualdades, a moral cristã condenou situações de extremo, nas quais poucos 

indivíduos eram titulares de vários bens, enquanto outros padeciam na penúria, pois, 

segundo o ideal teocêntrico, todos deverão prestar contas a Deus, devendo vigorar, 

portanto, o princípio da moderação. 

Como foi visto, o segundo período medieval foi uma época de mudanças 

jurídico-econômicas, ou seja, as alterações econômicas (materiais) foram acompanhadas 

por transformações jurídicas (formais) que lhes deram suporte. Dessa forma, as várias 

modificações ocorreram de forma mesclada: o renascimento comercial, a reativação da 

circulação monetária, a incorporação do feudo ao patrimônio do vassalo por meio da 

sucessão, a substituição do trabalho servil pelos arrendamentos pagos em dinheiro, a 

construção do conceito jurídico de propriedade e a aquisição de terras por burgueses e 

camponeses. Sobretudo, a ocorrência da comercialização das propriedades imóveis, 

devido materialmente ao impulso econômico e formalmente ao resgate do ius disponendi 

pelos estudos do Direito Romano, marca o término dessa época.  
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2 AFIRMAÇÃO DA PERSPECTIVA INDIVIDUALISTA DA PROPRIEDADE 

A concepção antropocêntrica que se estabelece na época moderna tem raízes na 

ideologia humanista do Renascimento e evolui à luz do pensamento científico 

representado pelo racionalismo e pelo empirismo, colocando o ser humano como eixo 

central e finalidade principal do desenvolvimento, no qual o saber crítico deve ser 

valorizado com o objetivo de ampliar seu conhecimento e a construção de um contexto 

favorável ao aprimoramento de suas potencialidades. Nesse sentido, a avaliação e 

utilização da natureza são realizadas conforme as necessidades e interesses humanos. 

Esse panorama é caracterizado pelo individualismo com repercussão no plano social, 

significando o ideal de valorização suprema do indivíduo e de seus objetivos e autonomia 

em relação às coletividades nas quais está inserido. 

A perspectiva individualista influenciou o pensamento político, econômico e 

jurídico. Nesse sentido, destacam-se as idéias do contratualismo, representação simbólica 

pela qual a sociedade politicamente organizada é originada de um pacto convencionado 

entre os homens, do liberalismo político e econômico, que se opõe à intervenção do 

Estado no âmbito privado e defende a liberdade de iniciativa para o indivíduo, e do 

jusnaturalismo racionalista, doutrina que tem fundamento na natureza racional humana da 

qual adviriam os direitos subjetivos essenciais, tais como os concernentes à vida, à 

liberdade e à propriedade. 

A defesa do direito subjetivo da propriedade e da vida dos cidadãos, num 

contexto de liberdade, por meio do estabelecimento de um aparato de segurança contra 

ameaças internas e externas, constitui o objetivo principal do Estado de Direito em sua 

primeira fase, alicerçada ideologicamento pelo liberalismo político e econômico, 

essencial para a estruturação do capitalismo. Contudo, vale ressaltar que, desde as 

primeiras expressões jurídico-políticas do Estado Liberal de Direito, existiu a 

possibilidade de uso ou desapropriação de bens em prol da necessidade pública, 

assegurada a correspondente indenização, não obstante a ideologia liberal manifestar a 

afirmação individualista do direito de propriedade. 
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2.1 Transição da Era Moderna 

O processo de acumulação, que é fundamento para o início do processo 

formação sistema capitalista, havia começado no segundo período medieval, com o 

ressurgimento do comércio e da economia monetária, continuando nos meados do século 

XV, com a consolidação da possibilidade jurídico-econômica de mercantilização das 

propriedades imóveis. 

Após a Guerra das Duas Rosas (1455-1485), com o estabelecimento da 

monarquia absoluta dos Tudor, a nobreza se conscientiza, segundo explica António José 

Avelãs Nunes151, de que "a riqueza era fonte do prestígio e do poder", quando se inicia o 

movimento dos enclosures, cercamentos de terras comuns nas áreas rurais, e sua 

apropriação pelos grandes proprietários de terras. A possibilidade de obter rendas com a 

venda de lã para fabricação de tecidos gerou a motivação para realizar os cercamentos, 

sendo fundamentada, segundo afirma Jean-Philippe Lévy152, pela alegação dos senhores 

de que os foros plebeus não eram hereditários e, portanto, quando ocorria a morte dos 

camponeses, era negada a renovação da concessão aos seus filhos. 

Nesse sentido, lembra Karl Polanyi153 que a exclusão dos pequenos produtores 

rurais, devido ao cercamento de campos envolveu intimidação e violência “demolindo 

casas que até então, por forças dos antigos costumes, os pobres consideravam como suas 

e de seus herdeiros”. Acontecendo uma ação continuada na qual, além da não renovação 

dos foros plebeus aos filhos dos camponeses, os agricultores também eram compelidos a 

venderem a baixos preços seus direitos sobre as terras. Essa situação se revela nos 

diálogos dos personagens da obra "A Utopia" de Thomas More, publicada em 1516, numa 

forte crítica que recomenda providências para reverter o processo de cercamentos de 

campos, gerador de concentração da riqueza materializada por meio do exercício de 

práticas abusivas por aqueles que sendo detentores de alta capacidade econômica numa 

atitude individualista de quem demonstra nenhuma solidariedade, ocuparam-se 
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predominantemente em ampliar o seu poder, repercutindo no direito de propriedade e 

trazendo problemas sociais como consequências nocivas: 

 

É assim que um ávaro impaciente e insaciável pode tornar-se uma praga para o 
seu próprio país, fechando com um só muro milhares de hectares de terreno, 
escorraçando os agricultores das suas casas, uns por meio de fraude, outros 
empregando a violência, obrigando-os, com perseguições e insultos, a vender as 
suas terras por uma ninharia. Em conclusão, por um meio ou por outro, pela 
força ou pela astúcia, são os desgraçados obrigados a partir, maridos e 
mulheres, órfãos e viúvas, mães chorosas com crianças de peito, afastando-se 
da sua terra e casa, sem em qualquer lugar encontrarem refúgio. São forçados a 
vender todos os haveres domésticos, cujo fraco valor ofereça mesmo assim 
possibilidades de venda. Esgotado este recurso, no decurso da sua 
vagabundagem forçada, que lhes resta senão roubar e serem em seguida 
enforcados, ou então a mendicidade nas cidades, e neste caso serem lançados 
nas prisões, acusados de vagabundagem, de não terem casa nem trabalho, o que 
não é de admirar, se ninguém Ihes dá trabalho, embora se empenhem em 
oferecer os seus serviços! 

[...] 

Arrancai do vosso país estas abominações perniciosas, fazei uma lei que 
obrigue os que destruíram sítios e vilas e provocaram a decadência da 
agricultura a reconstruir tudo o que destruíram, ou a ceder o terreno aos que as 
quiserem reconstruir por si próprios. Não autorizeis que os ricos comprem tudo 
aquilo a que podem deitar a mão, para com esses terrenos especularem e 
monopolizarem as transações.154 

 

O cercamento de terras foi realizado, com variações, em diferentes países, 

conforme Karl Marx155, repercutindo, também, no processo de arrendamentos, segundo 

observa Leo Huberman156, constatando-se que, os senhores, no objetivo de obter uma 

produção agrícola melhor, frequentemente cercavam as propriedades, e dessa forma, "os 

infelizes arrendatários que tinham faixas de terra ambicionadas pelo senhor viam-se logo 

entre as fileiras das pessoas sem teto". 

Além disso, observa-se, no século XVI, segundo informam Michael E. Tigar e 

Madeleine R. Levy157, a introdução no patrimônio da burguesia das terras pertencentes à 
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nobreza, materializando-se pela compra ou aluguel perpétuo dos domínios direto e útil, ou 

somente do domínio direto, adquirindo, ocasionalmente, também, os títulos de nobreza, 

almejando reconhecimento social. Roland Mousnier158 informa que os burgueses e 

membros da nobreza efetuaram o arrendamento dos domínios ou constituíram meações, 

com desenvolvimento de atividades voltadas para o mercado.  

Sobre o processo de modificação nos arrendamentos, explica António José 

Avelãs Nunes159, que "tinham-se descoberto novas técnicas de cultivo das terras que 

vieram favorecer a grande propriedade fundiária", substituindo-se o arrendamento 

enfitêutico, geralmente com prazo de noventa e nove anos, por arrendamentos de no 

máximo nove anos, viabilizando a elevação periódica das rendas e a exclusão dos 

pequenos produtores agrícolas independentes. Além disso, informa Leo Huberman160 que, 

quando o chefe da família falecia, normalmente era paga uma pequena taxa de 

transmissão, permitindo ao filho que ele continuasse com o arrendamento, porém, isso foi 

impossibilitado pelo aumento das taxas, passando as terras a serem arrendadas por valores 

mais altos ou vendidas a outros. 

Portanto, no transcorrer do século XVI, a sequência contínua de fatos jurídicos e 

econômicos, que apresentam certa unidade e regularidade, com reativação do comércio e 

da economia monetária, os cercamentos de campos e as aterações nos arrendamentos, 

revelam o processo de acumulação capitalista. 

 

2.2 Humanismo, jusnaturalismo racionalista e empirismo 

O estudo do Direito Romano, pela sua adaptação ao Direito Medieval, gerando 

inúmeras teorias, constitui-se, desde o início do século XVI, em objeto de opiniões 
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desfavoráveis, conforme explica John Gilissen161, diante disso, objetivou-se um novo 

método "com a ajuda apenas dos textos romanos e bizantinos libertos de todos os 

acrescentamentos (designadamente as glosas)", visando "estabelecer o sentido original e o 

verdadeiro alcance das regras jurídicas romanas", designado de escola humanista, sendo 

seu principal representante, o jurista francês, Jacques Cujas (1522-1590). Esse estudioso 

do Direito, afirma San Tiago Dantas162, adiciona ao conceito de propriedade construído 

por Bártolo a expressão et facultas vindicandi, ou seja, a faculdade de reivindicar, ou seja, 

"a faculdade de tomar a coisa daquele que, injustamente, a detém". 

No humanismo, destacam-se, também, as análises de Francisco de Vitória (1486-

1546), filósofo e teólogo espanhol, que, segundo observa Michel Villey163, realizou de 

modo próprio o desenvolvimento da doutrina tomista, adotando um conceito de jus 

gentium pelo qual os homens, a partir de sua vontade racional, estabelecem certos 

preceitos por meio de um consentimento tácito de modo universal, indicando um 

deslocamento no âmbito do direito natural-teológico para o racional, sendo que essa 

noção de jus gentium constituiu-se no meio através do qual o domínio coletivo da época 

primitiva da humanidade sobre os bens, principalmente de terras, foi substituído pelo 

regime da apropriação realizada pela ocupação, posteriormente, os homens elegeram 

chefes, os seus príncipes, com o poder de elaborar leis podendo "então modificar a 

extensão das propriedades" e alterar "o conteúdo dos direitos do dominium". 

O pensamento racionalista, presente no século XVII, envolve um sentido de 

matematização das ciências naturais, conforme lembra Franz Wieacker164, por meio da 

realização de investigações científicas sobre natureza, conduzindo "a redução a relações 

que podem ser expressas em números constitui a condição de formulação de leis válidas 

em geral". Por sua vez, a filosofia da escola do Direito Natural Racional desenvolveu-se 

no contexto da reforma protestante e no movimento racionalista, segundo observa John 
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Gilissen165, possuindo os objetivos do pensamento racional e da autonomia com relação 

às ideias teológicas. Consoante explica Franz Wieacker166, a aspiração do racionalismo do 

"conhecimento das leis naturais" estendeu-se "a natureza da sociedade, ou seja, ao Direito 

e ao Estado", portanto, lança-se o objetivo de que "também para estes devem ser 

formuladas leis com a imutabilidade das deduções matemáticas", entretanto, vale 

ressaltar, que os primeiros jusnaturalistas da Era Moderna elaboraram seus pensamentos 

realizando referências à escolástica, como ocorre com Johannes Althusius (1557-1638) 

por meio de Pierre de La Ramée (1515-1572), e está presente nos princípios jurídicos 

enunciados por Hugo Grotius (1583-1645) que recorre às "autoridades teológicas e 

humanísticas". 

Johannes Althusius, filósofo e jurista germânico, é autor da obra Dicaeologicae, 

publicada inicialmente em 1617, um tratado fundamentalmente lógico, que segundo 

explica Michel Villey167, consiste num "sistema de tipo já matemático", apresentando de 

forma hierarquizada as noções da Ciência do Direito, construindo uma linguagem 

jurídica, na qual a fonte suprema do Direito são as leis naturais, que "Deus inscreveu no 

espírito do homem", sendo as leis civis a fonte do "direito próprio de cada grupo", por sua 

vez, o Direito é definido como aquilo que é constituído por ocasião do fato "em proveito 

do homem, para as necessidades, a utilidade e a reta conduta de sua vida, sobre uma coisa 

ou sobre uma pessoa", comportando as seguintes species juris: a obligatio e o dominium, 

sendo que o domínio incidiria sobre as pessoas e as coisas, e, concernente às coisas 

poderia apresentar-se plenum ou minus plenum, expressando, portanto, uma variação 

quanto à plenitude do direito real. 

Hugo Grotius, jurista holandês, na obra De Iure Belli ac Pacis (Do Direito de 

Guerra e da Paz), publicada em 1625, permeada por citações da literatura da Antiguidade, 

colocou a ideia da transição comunidade de bens para o advento da sociedade na qual 

existe a propriedade privada. A motivação da ocorrência do referido evento está na 

conveniência humana no sentido de obter bem-estar pela maior diversificação de coisas, 
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cujo processo de produção e consumo, por razões de afastamento geográfico e falta de 

solidariedade, não foram postos à disposição de todos, sendo estabelecida 

convencionalmente a apropriação dos bens: 

 

[...] ficamos sabendo por qual causa nos fomos afastando dessa comunidade 
dos primeiros tempos, primeiramente com relação às coisas móveis e depois 
quanto aos bens imóveis. Os homens não se contentaram mais de se alimentar 
de frutas silvestres, de habitar em cavernas, de viver nus ou com seus corpos 
cobertos de cascas de árvores ou de peles de animais selvagens. Passaram a 
optar por um gênero de vida mais cômodo e tiveram de recorrer à indústria que 
alguns empregaram para uma coisa e outros para outra. O que impediu que os 
resultados não fossem colocados em comum foi primeiramente a distância dos 
locais em que os homens foram se estabelecer, além da ausência de justiça e 
amor que levava a não observar, como poderia ter ocorrido, a igualdade, nem 
no trabalho nem no consumo dos produtos. Ficamos sabendo também como as 
coisas se transformaram em propriedade. Não teve lugar por um simples ato de 
vontade, pois os demais não deveriam saber, a fim de se abster, do que cada um 
queria tornar seu e vários poderiam querer se apropriar do mesmo objeto. Foi, 
no entanto, o resultado de uma convenção, seja expressa através de partilha, 
seja tácita através, por exemplo, de ocupação. Deve-se presumir que, a partir do 
momento em que a comunidade dos bens passou a desagradar, sem resultar em 
partilha, todos chegaram a um acordo pelo qual o que cada um ocupasse seria 
de sua propriedade. 168 

 

Após o estabelecimento da propriedade, Grotius169 considera duas hipóteses nas 

quais os seres homens têm direito a um uso comum dos bens que são de outrem: quando 

não houver prejuízo para o proprietário e, também, em caso de necessidade, sendo que 

nesse caso, cessado o estado de carência, havendo a possibilidade de restituição, os bens 

devem ser entregues de imediato ao proprietário, ressaltando-se que antes de permitir o 

uso dos bens deve ser averiguado se "a necessidade não pode ser suprida de outra 

maneira", bem como, se não se trata de uma situação gerada pela ociosidade, citando 

Plutarco (46-119) que realizou o seguinte comentário sobre a regra de Sólon (630-560 

a.C.) quanto a retirar água de poços: "pensava que devia vir em auxílio a necessidade e 

não dar folga a preguiça", e, além disso, não se deve conceder esse direito a outrem 

quando proprietário do bem "está em igual necessidade". 

O empirismo na construção da modernidade está presente nas concepções do 

filósofo inglês Francis Bacon (1561-1626), autor de várias obras, tais como: uma 
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coletânea de ensaios, publicados inicialmente em 1597, abrangendo vários assuntos, como 

por exemplo, a Moral, a Política, a Economia e o Direito; o Novum organum (1620), 

contendo indicações acerca da interpretação da natureza; e a Nova Atlantis (1624), 

idealização de uma sociedade na qual está presente a pesquisa científica. Bacon, 

conforme explica Michel Villey170, possuía um senso de utilidade, defendendo que o 

objetivo das leis deveria ser "a felicidade dos cidadãos", e, sendo um entusiasta do 

progresso científico, manifestou-se favoravelmente no sentido do conhecimento da 

natureza visando à ampliação do "poder do homem de se tornar senhor das coisas".  

Quanto a essa valorização do conhecimento científico vinculada ao aumento da 

capacidade humana de submeter o que se apresenta como integrante dos elementos e 

relações naturais, Fritjof Capra171 considera que "a partir de Bacon, o objetivo da ciência 

passou a ser aquele conhecimento que pode ser usado para dominar e controlar a 

natureza" efetuando uma ligação com efeitos antiecológicos provocados pela aplicação 

desse pensamento no desenvolvimento científico e sua repercussão na atualidade. 

Entretanto, Boaventura de Sousa Santos172 observa que, não obstante Bacon declarasse no 

Novum organum que a ciência tornaria os seres humanos senhores da natureza, ele, 

também, colocava na mesma obra que a condição para vencer a natureza é obedecê-la. 

Esse pensamento de Bacon constitui a primeira vista um paradoxo, ou seja, uma idéia 

aparentemente contraditória, que decorre da interpretação, pela qual, se os seres humanos 

desejarem obter os benefícios da natureza, devem dominá-la, porém não devem transgedir 

as leis por meio das quais ela é regida, ou seja, um domínio que se realiza por meio da 

observância das leis naturais. 

Quanto à questão da propriedade dos bens, de forma especifica, a Bacon realizou 

reflexões no âmbito dos transtornos sociais que podem ser gerados no caso de crises, 

motivadas, por exemplo, pela dificuldade de acesso à propriedade dos bens necessários à 

subsistência, levando a uma situação de escassez, indicando medidas de política 

econômica para solucionar o problema, conforme pode ser observado nos trechos do seu 

ensaio "De sedições e desordens": 
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As sedições vêm de duas origens: muita pobreza e muito descontentamento. É 
certo que, com muitas propriedades subvertidas, há tantos votos pela desordem. 
Nota Lucan bem o estado de Roma antes da guerra civil: "consequentemente 
propriedades tragadas por taxas de juros usurárias, moratórias e credito abalado 
tornam a guerra lucrativa para muitos". 

 
[...] 

 
O primeiro remédio ou prevenção é remover por todos os meios possíveis a 
causa material da sedição de que falamos que é a carência e pobreza na 
propriedade. Para este propósito serve a abertura do comércio bem equilibrado; 
o fomento da indústria; o banimento da ociosidade; a repressão do desperdício 
e excesso por leis suntuárias; a melhora da lavoura; a regulamentação de preço 
de venda das coisas; a moderação de impostos e tributos; e outros.173 

 

Outro pensador empirista foi o filósofo e jurista inglês Thomas Hobbes (1588-

1679), que na sua obra The elements of Law, natural and politic (Os elementos do 

Direito, natural e político) escrita em 1640, manifestou a ideia, segundo expõe Michel 

Villey174, de que a Política e o Direito estão unidos, sendo a Política "a arte do útil, à qual 

o Direito estará subordinado". Essa utilidade, na perspectiva jurídico-política da 

concepção de Hobbes, revela-se na criação da sociedade politicamente organizada por 

meio de um pacto no qual os homens submetem suas vontades ao governo de um só 

homem ou de um conselho, que passa a exercer o poder soberano, visando à segurança do 

ponto de vista do combate aos inimigos externos e também no âmbito interno, com o 

estabelecimento de leis que fixam regras sobre a da propriedade dos bens. 

A temática da propriedade é abordada por Thomas Hobbes na sua obra De cive 

(Sobre o cidadão), de 1642, e no seu trabalho filosófico, o Leviathan or The Matter, 

Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil (Leviatã ou Matéria, 

Forma e Poder de uma Comunidade Eclesiástica e Civil), de 1651, no qual, segundo 

expõem Giovanni Reale e Dario Antiseri175, é teorizada a formação do Estado por meio 

de um "pacto social", em que o soberano não participa, sendo o único que mantém todos 

os direitos originários, mas determina regras para a vida em sociedade, dessa forma: 
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[...] o poder de prescrever as regras mediante as quais todo homem pode saber 
de que bens pode desfrutar e que ações pode praticar, sem ser molestado por 
nenhum de seus concidadãos, pertence à soberania, e é conhecido pelos homens 
como propriedade. Pois, antes da constituição do poder soberano (conforme foi 
mostrado anteriormente), todos os homens tinham direito a todas as coisas, o 
que necessariamente provocava a guerra. Portanto, essa propriedade, dado que 
é necessária à paz e depende do poder soberano, é um ato desse poder, tendo 
em vista a paz pública. As regras da propriedade (ou meum e tuum), tal como o 
bom e o mau ou o legítimo e o ilegítimo nas ações dos súditos, constituem as 
leis civis, ou seja, as leis de cada Estado em particular [...]176 

 

Hobbes, teórico do poder absoluto, defendeu o direito do soberano de intervir na 

propriedade privada, existindo possibilidade do monarca de ser acionado judicialmente 

pelos cidadãos, se ocorresse alguma imperfeição na sua vontade, porém, na sua 

concepção, o próprio dirigente máximo seria o julgador da causa, não existindo 

problemas quanto a isso, visto que possuiria a virtude de decidir com manifesto senso de 

justiça: 

 

Disto entendemos, que à propriedade particular de cada cidadão não é dado 
nenhum direito aos seus concidadãos, uma vez que estão todos obrigados pelas 
mesmas leis; mas tal propriedade não elimina o direito do governante supremo, 
cujo comando é lei, cuja vontade contém a vontade de cada particular, e que foi 
constituído juiz supremo por cada indivíduo. Contudo, apesar de existirem 
muitas coisas que é permitido pela cidade a seus cidadãos, e eventualmente eles 
podem ir a juízo contra seu governante, tal ação não é, porém decorrente do 
governo civil, mas sim pela equidade natural. E nesse caso, não é discutido o 
direito do supremo governante, mas sim sua vontade, e é por isso que ele 
poderá ser juiz de si mesmo, como que (uma vez que a equidade da causa seja 
bem entendida) não possa pronunciar um julgamento injusto. 177 

 

Conforme observa Michel Villey178, Hobbes era contrário às aspirações políticas 

da burguesia, contudo seu pensamento favoreceu o desenvolvimento econômico dessa 

classe social, pelo estabelecimento da segurança nas relações jurídicas em sociedades 

politicamente organizadas, possibilitando a ausência de transtornos no exercício do direito 

de propriedade dos bens, garantido por meio da aplicação pelo poder público da sanção 

negativa contida nas leis: 
                                            
176 HOBBES, Thomas. Leviatã: ou matéria, forma e poder de um estado eclasiástico e civil. Tradução 
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Tal é o requisito para que exista a propriedade de bens: não que seja alguém 
capacitado a usá-los, mas sim que tenha por si tal capacidade, o que ocorre 
somente quando os outros estão proibidos de perturbá-lo em tal uso. É então 
inútil a imposição de tal proibição aos homens, se não lhes for induzido 
simultaneamente o medo da punição. Portanto, toda lei que não possuir estas 
duas partes das quais falamos, uma proibindo que se cometam injúrias e outra 
punindo aquele que as praticar, é inútil. A primeira delas é denominada 
distributiva, é proibitória e fala a todos; a segunda, que é chamada de punitiva 
ou penal, é obrigatória e dirige-se somente aos magistrados públicos.179 

 

No mesmo sentido, Roland Mousnier180 afirma que na Europa dos séculos XVI e 

XVII, classes sociais poderosas representadas pela nobreza e pelo o clero, e organizações, 

tais como as corporações de ofício, possuíam estatutos, direitos e jurisdições próprias, que 

consistiam em entraves ao capitalismo, nesse cenário, as monarquias absolutas, na medida 

de seus interesses, ou seja, do fortalecimento do poder central, promoveram o 

individualismo da burguesia e suas atividades econômicas em consonância com a política 

mercantilista. Cabe observar, que essa promoção social da burguesia se materializou por 

medidas econômicas e jurídicas, dentre as quais está a proteção do direito de propriedade. 

No contexto jurídico-econômico, também está presente, o pensamento do 

filósofo e jurista germânico Samuel Pufendorf (1632-1694), autor de diversas obras tais 

como De jure naturae et gentium (Do direito natural e das gentes) de 1672 e De officio 

hominis et civis prout ipsi praescribuntur lege naturali (Dos deveres do homem e do 

cidadão de acordo com as leis do direito natural) de 1673, no qual é exposta, para explicar 

o instituto jurídico da propriedade, a hipótese da convenção social, integrada à teoria da 

fixação de direito para o primeiro possuidor ou ocupante dos bens que haviam ficado sem 

proprietário após a divisão estabelecida. Nesse sentido, Pufendorf181 explica, que com a 

multiplicação da humanidade e desenvolvimento das técnicas produtivas, objetivando "a 

prevenção de contedas" e "em nome da boa ordem", foi estabelecida uma partição inicial 

dos bens, dessa forma: 
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[...] a todos foi atribuída sua porção adequada, com o seguinte acordo geral, que 
seja o que for, nessa primeira divisão das coisas, que ainda tenha ficado sem 
dono deverá, para o futuro, ser propriedade do primeiro ocupante. E assim 
sendo da vontade de Deus, com o consentimento prévio, ou pelo menos por um 
pacto tácito do homem, a propriedade, ou direito às coisas, foi introduzida no 
mundo.182 

 

O direito de propriedade, conforme explica Pufendorf, possui como efeito a 

possibilidade da exclusão de outrem do uso do bem, a não ser pela existência de uma 

regra ou convenção em sentido contrário, e, também, determina o dever das autoridades 

governamentais de zelar pelos bens dos cidadãos, tendo em vista que do emprego 

produtivo deles adviria recursos para a manutenção do Estado: 

 

Ora, da propriedade flui um direito, pelo qual a substância, por assim dizer de 
uma coisa pertence tanto a um que não pode da mesma maneira pertencer 
totalmente a um outro. Donde se segue que podemos a nosso bel-prazer dispor 
das coisas que são nossa propriedade e impedir todas as outras pessoas de usá-
las; a não ser que, por um acordo, elas tenham obtido de nós algum direito 
especial. Embora em comunidades nem sempre aconteça propriedades serem 
conservadas tão intactas e absolutas, mas são às vezes circunscritas e limitadas 
pelas leis municipais de lá, ou por disposições e acordos dos homens entre si.183 
 
[...] como o dinheiro que é necessário para a conservação do público deve ser 
levantado da propriedade dos súditos, em cuja riqueza e felicidade consiste a 
força da Nação, respeita, portanto, aos príncipes empregar seus melhores 
esforços para que as propriedades de seus súditos se desenvolvam e prosperem 
[...]184 

 

Sobretudo, vale ressaltar a motivação do capitalismo comercial presente na 

civilização ocidental impulsionou a vontade prática de racionalidade no sentido de 

desenvolver um pensamento lógico, que resultou na transformação na Ciência Jurídica. 

Nesse período, segundo expõe San Tiago Dantas185, os textos romanos deixaram de ser a 

base das definições elaboradas, passando a ratio essendi (razão de ser) constituir o novo 

fundamento, portanto, não interessa saber o que é a propriedade no Direito Romano, a 
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investigação consiste em averiguar qual é a razão de existência do instituto jurídico, para 

o qual foi elaborado um novo conceito, cuja autoria é indefinida, expressando que o 

dominium est ius utendi, fruendi et abutendi re sua, quatenus iuris ratio patitur, ou seja, o 

domínio é o direito de usar, fruir e ir além do uso do que é seu, na medida que a razão 

jurídica permite, observando-se, portanto, nessa definição elementos da tradição 

romanística. Os termos ius utendi e ius fruendi, segundo informa Agerson Tabosa 

Pinto186, estão na definição de usufruto do jurisconsulto Paulo (D. 7, 1, 1; I. 2, 4, pr.), 

sendo que o termo ius abutendi deriva da elaboração de Ulpinano concernente aos direitos 

do possuidor de boa fé, ius utendi et abutendi re sua (D. 5, 3, 25, 11). San Tiago 

Dantas187 esclarece que a utilização do conjunto de termos ius utendi, fruendi et abutendi 

equivale a um aprimoramento que detalha o ius disponendi, além disso, a utilização da 

expressão quatenus iuris ratio patitur em substituição a nisi lex prohibeatur está em 

consonância com o individualismo jurídico, que nesse sentido, procura ampliar a 

capacidade de atuação do indivíduo com relação ao bem de que é títular da propriedade. 

 

2.3 Aliança do jusnaturalismo e do liberalismo em Locke 

A fundação do liberalismo político foi realizada por John Locke (1632-1704), 

filósofo inglês, estabelecendo a aliança do "direito natural com a liberdade individual", 

conforme explica Marcel Prélot188, realizando, portanto, a união do jusnaturalismo com a 

ideologia liberal, e, produzindo, também, reflexões econômicas, políticas e jurídicas 

conforme está exposto na segunda parte da obra Two Treatises of Government (Dois 

tratados sobre o governo) intitulada An Essay Concerning the True Original, Extent, and 

End of Civil Government (Um Ensaio Sobre a Verdadeira Origem, Extensão e Finalidade 

do Governo Civil), publicada em 1690, adequada à nova ordem inglesa que se estabeleceu 

com Revolução Gloriosa (1688-1689), que significou, segundo explica Roland 
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Mousnier189, "o triunfo da burguesia" representada pelos mercadores londrinos e 

proprietários de terras que praticavam o capitalismo agrícola, com a implantação de uma 

monarquia parlamentar com base no Bill of Rights (Declaração de Direitos), cuja 

observância foi assegurada por Guilherme, Príncipe de Orange e Maria, sua esposa, 

proclamados pelo Parlamento, Rei e Rainha da Inglaterra. 

A propriedade privada possui uma tríplice dimensão, incidente sobre a vida, a 

liberdade e os bens materiais, segundo Locke190, dessa forma, mesmo que não tenha bens 

materiais, mediante seu trabalho poderá legitimamente apropriar-se deles, deixando bem 

claro em sua obra, seu intuito de demonstrar que “cada homem tem uma propriedade 

particular em sua própria pessoa” e o “trabalho de seus braços e obra de suas mãos, pode-

se afirmar, são propriamente dele”, portanto, retirando um bem “do estado comum em 

que a natureza o colocou” e agregando-lhe valor pelo trabalho “o exclui do direito comum 

de outros homens”, tornando-o “assim em direito privado dele”, principalmente as terras, 

bem de especial importância, conforme se observa a seguir: 

 

Hoje, todavia, a propriedade diz respeito principalmente não aos frutos da terra 
e aos animais que a habitam, mas a terra em si mesma, que tudo abrange e 
suporta, e parece-me evidente que também nesse caso a propriedade se adquire 
como nos casos anteriores. A extensão de terra que um homem lavra, planta, 
melhora, cultiva e de cujos produtos desfruta, constitui a sua propriedade. Pelo 
trabalho, digamos, destaca-a do que é comum. Nem anulará este direito afirmar 
que qualquer outro teria igual direito a essa extensão de terra, não sendo, pois, 
legítimo àquele apropriar-se ou fechá-la sem o consentimento dos demais 
membros da comunidade. Deus, ao dar o mundo a todos os homens, 
comunitariamente, ordenou-lhes também que trabalhassem; e a dificuldade da 
condição humana também o exigia. Tanto Deus como a própria razão lhes 
ordenavam dominar a terra, isto é, melhorá-la para benefício da vida e fecundá-
la com algo que lhes pertencesse, o próprio trabalho. Aquele que, obedecendo a 
esta injunção divina, dominou, lavrou e semeou parte da terra, agregou-lhe com 
isso algo que era seu, a que ninguém mais tinha direito, nem podia, sem causar 
dano, tirar dele.191 
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Ao refletir sobre o dinheiro, Locke192 o define como "algo de duradouro que os 

homens pudessem guardar, não perecível, e que por convenção aceita pudesse receber em 

troca os sustentáculos da vida verdadeiramente úteis, mas perecíveis", e, vez que, 

diferentes "graus de operosidade", ou seja, de aplicação ao trabalho, gerariam produção 

em "proporções diferentes", por meio do comércio dos produtos resultantes do cultivo da 

terra e da pecuária, seria obtido dinheiro, simbolizado pelo ouro e pela prata, com a 

possibilidade de ser acumulado, consistindo num estímulo para ampliar as posses de terra, 

estabelecendo desigualdades, dessa forma: 

 

Os homens viabilizaram tal divisão desigual de posses à margem da sociedade 
sem precisar de acordos especiais, atribuindo valor ao ouro e a prata, e 
concordando tacitamente sobre o uso do dinheiro; e havendo governos, as leis 
regulam o direito de propriedade, e constituições positivas determinam a posse 
da terra.

 193 

 

Ressalta-se, portanto, que, segundo a perspectiva lockeana194, a propriedade, em 

suas origens é gerada pelo trabalho e os homens, por natureza, "livres, iguais e 

independentes" estabelecem o Estado, "um corpo político sob um governo", cuja 

finalidade principal é a preservação da propriedade em seu tríplice aspecto com a 

"conservação recíproca da vida, da liberdade e dos bens", pois no estado da natureza são 

grandes as incertezas quanto à fruição e conservação da propriedade, "constantemente 

sujeita a invasões", pois os seres humanos são "na sua maioria pouco observadores da 

equidade e da justiça", e, também por isso, ao reparar ou conter as transgressões a seu 

direito de propriedade, o indivíduo, ao exercer o direito de defesa pela autotutela, poderia 

pelo desejo de vingança, revidar de forma desproporcional à transgressão efetuada, 

gerando um clima de insegurança e intranquilidade, desse modo, visando afastar a 

possibilidade de ocorrência dessas situações, os homens unem-se em sociedade civil 

politicamente organizada, por meio da qual possam ser regidos por leis estabelecidas, 

estáveis, conhecidas, terem dirimidos os seus conflitos por juízes também previamente 

estabelecidos e imparciais, e serem governados por um poder dotado de força para fazer 
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cumprir as leis, garantir execução das sentenças, e impedir ou reparar as injúrias 

estrangeiras, garantindo a comunidade contra invasões. 

Está presente no conjunto de ideias desenvolvidas por John Locke, o pensamento 

de que a monarquia absoluta é incompatível com a sociedade civil organizada em que 

impere a legalidade e a juridicidade, ou seja, o Estado de Direito, pois, tal governante está 

acima das leis, não podendo os súditos se defenderem de suas determinações, por meio 

das decisões dos juízes, podendo resultar na tirania do soberano, que "é o exercício do 

poder além do direito", portanto, para solucionar a questão dos governantes que 

“exorbitem no uso do poder e o empreguem para a rapinagem e não para a preservação 

das propriedades do povo” surge o direito de resistência195. 

 

2.4 Visão liberal de Montesquieu pela defesa da propriedade 

Charles Louis de Secondat, Senhor de La Brède e Barão de Montesquieu (1689-

1755), jurista e filósofo francês, registrou na sua obra De l'esprit des lois (Do espírito das 

leis), publicada em 1748, opiniões sobre a formação das leis em vários países, 

considerando, conforme observa John Gilissen196, o direito de cada povo resultante do 

processo histórico, dos costumes e da situação geográfica. Além disso, Montesquieu197 

afirmava que, em sentido amplo, as leis são "relações necessárias que derivam da 

natureza das coisas", sendo que no âmbito da evolução social, sustentava a ideia de uma 

passagem do estado de natureza para a vida em sociedade, materializada sob a forma de 

leis políticas e civis, correspondendo respectivamente à mudança de uma absoluta 

ausência de observância de leis positivas para uma situação de liberdade do cidadão, 

compreendida esta como "o direito de fazer tudo aquilo que as leis facultam", pois "se um 

cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem não teria mais liberdade, uma vez que os 

outros teriam também esse poder", e a passagem de uma conjuntura na qual os bens eram 
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comuns a todos para o estabelecimento da propriedade, considerando que somente as leis 

civis deveriam ser aplicadas em processo decisório que envolvesse a propriedade, 

conforme se observa neste trecho do "Do espírito das leis": 

 

Como os homens renunciaram à sua independência natural para viver sob as 
leis políticas, eles renunciaram bens à comunhão natural dos bens para viver 
sob as leis civis. Essas primeiras leis lhes deram a liberdade; as segundas a 
propriedade. Não se deve decidir pelas leis da liberdade, a qual, conforme 
dissemos, é apenas o império da cidade, aquilo que só deve ser decidido pelas 
leis que concernem à propriedade. É um paralogismo dizer que o bem particular 
deve ceder ao bem público: isso só ocorre nos casos em que se trata do império 
da cidade, isto é, da liberdade do cidadão; e não terá lugar naqueles em que se 
trata da propriedade dos bens, porque o bem público consiste em que cada qual 
conserve invariavelmente a propriedade que lhes proporcionam as leis civis.

 198 

 

Em adicional, Montesquieu reforça a sua defesa da propriedade, quanto a 

considera que é função da lei civil protegê-la, e caso o Estado dela precisasse, o particular 

deveria ser indenizado, como se constata nas seguintes passagens "Do espírito das leis": 

 

Tenhamos por máxima, pois, que, quando se trata do bem público, este não 
consistirá nunca em se privar um particular do seu bem, ou mesmo em lhe 
retirar uma parte, por mínima que seja, por uma lei ou um regulamento político. 
Nesse caso, dever-se-á seguir rigorosamente a lei civil, que é a salvaguarda da 
propriedade.  

[...]  

Se o magistrado político desejar construir algum edifício público ou alguma 
nova estrada, será preciso que ele indenize; o público é, a esse respeito, como 
um particular que trata com outro particular.199  

 

Além desses aspectos, também refletiu sobre a atividade mercantil, essencial no 

processo de acumulação capitalista, distinguindo duas formas, o comércio de luxo e o 

comércio de economia, sendo que esse último caracterizado, segundo ele, por uma 

pequena margem de lucro, que é compensatória, devido a sua atividade ser continua, 

existindo nesse comércio uma evolução natural que conduz aos grandes empreendimentos 

presentes nos Estados republicanos, pois "uma certeza maior de propriedade, que se 

acredita ter nesses Estados, faz com que tudo se empreenda; e como se acredita estar 
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seguro do que se adquiriu, ousa-se arriscar para adquirir ainda mais"200, ou seja, o fato de 

existir sociedades politicamente organizadas nas quais seja assegurado o direito de 

propriedade é um fator impulsionador da atividade econômica. 

 

2.5 Proclamações liberais e materialização do contrato social 

Nas proclamações liberais do século XVIII, embora com alguma diversificação, 

está presente, em essência, a defesa dos ideais da liberdade, da propriedade e da 

segurança para os indivíduos. Por exemplo, na Declaration of Rights made by the 

Representatives of the Good People of Virginia (Declaração de Direitos feita pelos 

Representantes do Bom Povo da Virgínia)201, de 1776, existem as seguintes 

determinações: 

 

Section 1.That all men are by nature equally free and independent and have 
certain inherent rights, of which, when they enter into a state of society, they 
cannot, by any compact, deprive or divest their posterity; namely, the 
enjoyment of life and liberty, with the means of acquiring and possessing 
property, and pursuing and obtaining happiness and safety. 
 
[…] 
 
Section 6. That elections of members to serve as representatives of the people, 
in assembly ought to be free; and that all men, having sufficient evidence of 
permanent common interest with, and attachment to, the community, have the 
right of suffrage and cannot be taxed or deprived of their property for public 
uses without their own consent or that of their representatives so elected, nor 
bound by any law to which they have not, in like manner, assembled for the 
public good. 
 
[…] 
 
Section 11. That in controversies respecting property, and in suits between man 
and man, the ancient trial by jury is preferable to any other and ought to be 
held sacred.202 

                                            
200 Ibidem, p. 337. 
201 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Arquivo Nacional. Declaration of Rights made by the 

Representatives of the Good People of Virginia. Disponível em: 
<http://www.archives.gov/exhibits/charters/virginia_declaration_of_rights.html>. Acesso em: 18 
set. 2010. 

202 Seção 1. Que todos os homens são por natureza igualmente livres e independentes e têm certos 
direitos inerentes, dos quais, quando entram em um estado de sociedade, não podem, por qualquer 
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Por sua vez, na Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen  (Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão)203 de 1789, é afirmado que: 

 

Article II. Le but de toute association politique est la conservation des droits 
naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, 
la sûreté et la résistance à l’oppression. 
 
[...] 
 
Article XVII La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être 
privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige 
évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité204 

 

A instauração do Estado Liberal de Direito, advinda de dois eventos 

significativos que são a Independência Americana (1776-1783) e a Revolução Francesa 

(1789-1799), materializou a representação simbólica do contrato social por meio 

respectivamente pela Constituição dos Estados Unidos da America de 1787, incluindo 

suas dez primeiras emendas, conhecidas como Bill of Rights (Declaração de Direitos), 

ratificadas em 1791, e pela Constituição Francesa de 1791, com o respeito à propriedade e 

a liberdade e a submissão e igualdade de todos perante as leis, expressão da vontade geral.  

                                                                                                                                   

acordo privar ou despojar sua posteridade, ou seja, desfrutar da vida e da liberdade, com os meios 
de adquirir e possuir propriedade e buscar e obter felicidade e segurança. 

 [...] 
 Seção 6. As eleições dos membros para servir como representantes do povo, em assembléia, devem 

ser livres, e que todos os homens que dêem provas suficientes de interesse comum permanente e 
pertencimento à comunidade, têm o direito de sufrágio e não podem ser tributados ou destituídos de 
sua propriedade para uso público sem o seu consentimento próprio ou de seus representantes assim 
eleitos, nem estejam obrigados por lei alguma que não tenha sido, nos mesmos moldes, constituida 
para o bem público. 

 [...] 
 Seção 11. Que em litígios referentes à propriedade, e em fatos entre os homens, o antigo 

julgamento pelo júri é preferível a qualquer outro e deve ser considerado sagrado. (tradução livre) 
203 FRANÇA. Assembleia Nacional. Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. 

Disponível em: <http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp>. Acesso em: 18 set. 
2010. 

204 Artigo II. O objetivo de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e 
imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência 
à opressão. 

 [...] 
 Artigo XVII A propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém pode ser privado do mesmo, 

exceto quando a necessidade pública, legalmente constatada, evidentemente o exige, e, sob a 
condição de uma indenização justa e prévia. (tradução livre) 
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No contexto do sistema econômico que se justificou com a ideologia liberal, ou 

seja, o capitalismo, está a motivação para proteção do instituto jurídico da propriedade. 

As razões econômicas da proteção estão no fato de que a propriedade consiste na forma 

normativa de reconhecimento da titularidade das pessoas físicas ou jurídicas sobre os 

bens materiais ou imateriais, possibilitando a existência de atividades econômicas 

necessárias para que haja produção e circulação, e existam reservas de valor. 

Constata-se, portanto, nas manifestações jurídicas do modelo liberal, a proteção 

do ativo patrimonial dos indivíduos, nas hipóteses do interesse público exigir os bens 

privados por necessidade, impondo ao Estado o dever de indenizar os particulares, como 

por exemplo, se observa na quinta emenda à Constituição dos Estados Unidos da 

America205, ao determinar impedimentos a uma ação arbitrária pela utilização do poder no 

sentido de lesar os direitos fundamentais dos indivíduos, coloca na sua parte final, que 

"nor shall private property be taken for public use, without just compensation".206 

Na Constituição Francesa de 1791, no artigo 3º do Título Primeiro concernente 

as “Disposições fundamentais garantidas pela Constituição”207 há determinação 

semelhante, desde que seja verificado por meio da lei que realmente existe a necessidade 

pública: 

La Constitution garantit l'inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable 
indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait 
le sacrifice.208 

 

O enaltecimento do poder do proprietário é bem visível no Código Civil dos 

Franceses de 1804209, pela utilização do vocábulo absoluto, conforme se constata na 

                                            
205 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Arquivo Nacional. Bill of Rights. Disponível em: 

<http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights_transcript.html>. Acesso em: 18 set. 
2010. 

206 "nem a propriedade privada poderá ser expropriada para uso público, sem justa compensação". 
(tradução livre) 

207 FRANÇA. Conselho Constitucional. Constitution de 1791. Disponível em: <http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-
france/constitution-de-1791.5082.html>. Acesso em: 18 set. 2010. 

208 A Constituição garante a inviolabilidade das propriedades, ou a justa e prévia indenização daquelas 
cuja necessidade pública, legalmente constatada, exija o sacrifício. (tradução livre) 

209 FRANÇA. Assembleia Nacional Code civil des Français. Disponível em: <http://www.assemblee-
nationale.fr/evenements/code-civil/cc1804-l2t01.pdf>. Acesso em: 18 set. 2010. 
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transcrição do artigo 544: 

 

La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus 
absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les 
règlements.210 

 

No que concerne ao ponto de vista semântico e lógico, Caio Mário da Silva 

Pereira211 percebe contradições do no artigo 544 do Código Civil Francês de 1804. 

Primeiramente, por se colocar a expressão "mais absoluto", pois absoluto não comporta 

superlativo, ou seja, ou uma coisa é absoluta ou não é, portanto, colocando essa 

expressão, está se relativizando o conceito de absoluto, isto é, se está atribuindo um valor 

relativo, que é destinado a coisas que, para serem avaliadas, dependem de outras com a 

finalidade de efetuar comparação. Além disso, ao colocar a condição "desde que delas 

não se faça uso proibido pelas leis ou regulamentos", desfaz o sentido absoluto, pois este 

não comporta limitação.  

Entretanto, conforme explica San Tiago Dantas212, não obstante a expressão "la 

manière la plus absolue" seja considerada pleonástica, foi utilizada para conferir maior 

vigor ao que está sendo manifestado, em oposição à uma organização feudal da 

propriedade na qual "a liberdade de dispor estava comprometida pelos vínculos pessoais", 

sendo que, "pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les 

règlements", consiste numa "reserva clássica, introduzida por Bártolo, e incorporada ao 

direito de propriedade para sempre". 

A ênfase do poder absoluto do direito de propriedade e sua característica de 

exclusão repercutiram no pensamento liberal do início do século XIX, sob a forma de 

uma “teorização do sufrágio restrito”, conforme observa Jorge Reis Novais213, consistindo 

na idéia de não conceder direitos políticos aqueles que não tivessem propriedade ou uma 

                                            
210 A propriedade é o direito de desfrutar e de dispor das coisas do modo mais absoluto, contato que 

delas não se faça um uso proibido pelas leis ou regulamentos. (tradução livre) 
211 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 21. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Forense, v. 4, 2008, p. 90. 
212 DANTAS, Francisco Clementino San Tiago. Programa de Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Editora Rio, 1981, p. 93-110. 
213 NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma teoria do Estado de Direito: do Estado de Direito 

liberal ao Estado social e democrático de Direito. Coimbra: Almedina, 1987, p. 76. 
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determinada capacidade econômica. Dessa forma, Henri Benjamin Constant de 

Rebecque214 (1767-1830), autor das obras Principes de politique applicables à tous les 

gouvernements représentatifs et particulièrement à la Constitution actuelle de la France 

(Princípios de política aplicáveis a todos os governos representativos e particularmente à 

Constituição atual da França), de 1815, e Cours de politique constitutionnelle (Curso de 

política constitucional), com primeira edição publicada nos anos de 1818 a 1820, foi 

defensor da idéia de que “só a propriedade torna os homens capazes do exercício dos 

direitos políticos”. Nesse sentido, acrescenta José Carlos Vieira de Andrade215 que no 

pensamento liberal, o instituto jurídico da propriedade transcende essência conceitual de 

um direito fundamental, expressando-se numa "garantia de liberdade - constituindo e 

distribuindo o poder de escolha (de compra) - e simultaneamente, de felicidade”. 

 

2.6 Dignidade humana e direito de propriedade em Kant 

O pensamento do filósofo prussiano Immanuel Kant (1724-1804) está 

compreendido na corrente do idealismo. Segundo explica Marvin Perry216, pela filosofia 

idealista, a consciência humana, por meio da racionalidade, realiza a construção mental 

do mundo, sendo que, conforme a visão kantiana, o conhecimento alcança somente o 

âmbito dos fenômenos, ou seja, a realidade apreendida pelos sentidos, captada segundo a 

perspectiva das categorias a priori, inatas do intelecto, que realizam a sua interpretação e 

organização. 

Na obra Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Fundamentação da Metafísica 

dos Costumes)217 de Kant, publicada em 1785, encontra-se a distinção entre as 

                                            
214 CONSTANT DE REBECQUE, Henri Benjamin. Principes de politique applicables à tous les 

gouvernements représentatifs et particulièrement à la Constitution actuelle de la France. 
Paris: [s.n.], 1815, p. 106 e 108 apud NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma teoria do 
Estado de Direito: do Estado de Direito liberal ao Estado social e democrático de Direito. 
Coimbra: Almedina, 1987, p. 76. 

215 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 
1976. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2007, p. 52. 

216 PERRY, Marvin. Civilização ocidental: uma história concisa. Tradução de Waltensir Dutra e 
Silvana Vieira. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 378-380. 

217 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e outros escritos. Tradução de 
Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2008, p. 58. 
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concepções daquilo que está inserido num sistema de preços e, portanto, pode ser 

transacionado por um equivalente, e, daquilo que é insubstituível possuindo dignidade. 

Essa separação é percebida, na filosofia kantiana, pela ideia de que o ser humano "existe 

como fim em si mesmo, e não apenas como meio para o uso arbitrário desta ou daquela 

vontade", enquanto que as coisas são destinadas à consecução de fins e podem ser 

propriedade de alguém, isso não é cabível para os seres humanos, considerando a 

dignidade que lhes é inerente. 

Kant218 indaga se "será ou não uma lei necessária para todos os seres racionais, a 

de julgar sempre as suas ações por máximas tais que eles possam querer que devam servir 

de leis universais"; no caso admitindo a existência dessa lei ela está conectada a priori 

"ao conceito de vontade de um ser racional em geral", sendo que para revelar essa 

conexão é necessário utilizar a metafísica dos costumes, que é a parte racional da filosofia 

ética, devendo "investigar a ideia e os princípios de uma possível vontade pura e não as 

ações e condições do querer humano em geral, as quais são tiradas, em sua maior parte, 

da psicologia". 

Nesse sentido, conforme a perspectiva kantiana219, "cada coisa na natureza atua 

segundo certas leis", sendo que, somente os seres racionais possuem a característica da 

capacidade de ação, conforme a "representação das leis, isto é, por princípios", e, em 

decorrência disso, unicamente os que são dotados de racionalidade possuem vontade, 

contudo, esta "não é em si plenamente conforme a razão", e, assim sendo, "as ações, que 

objetivamente são reconhecidas como necessárias, são, subjetivamente contingentes, e a 

determinação de tal vontade, em conformidade com as leis objetivas, chama-se 

obrigação", por sua vez, a "representação de um princípio objetivo, enquanto seja 

constitutivo para uma vontade", denomina-se mandamento da razão, expressando-se por 

meio do imperativo. 

Quanto aos imperativos, Kant220 afirma que todos "se expressam pelo verbo 

dever [sollen] e mostram assim a relação de uma lei objetiva da razão com uma vontade 

que, por sua constituição subjetiva, não é necessariamente determinada por tal lei (uma 

                                            
218 Ibidem, p. 13-16, 57. 
219 Ibidem, p. 43-44. 
220 Ibidem, p. 44-49. 
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obrigação)", dessa forma, "os imperativos não são mais do que fórmulas para exprimir a 

relação entre as leis objetivas do querer em geral e a imperfeição subjetiva da vontade", 

sendo que, todos ordenam de forma hipotética ou categórica, dessa forma, "os hipotéticos 

representam uma necessidade prática de uma ação possível como meio de conseguir 

qualquer outra coisa que se queira", nesse âmbito estão os imperativos de habilidade, 

consistindo em regras técnicas para se alcançar uma finalidade, e os imperativos da 

prudência ou pragmáticos visando o bem-estar, devendo "ser considerados mais como 

conselhos (consilia) do que como mandamentos (praecepta)", em decorrência da 

característica empírica e indeterminada de seu objetivo final: a felicidade. Por sua vez, o 

imperativo categórico seria o que "representasse uma ação como objetivamente necessária 

por si mesma, sem relação com nenhum outro fim" ou "sem se basear como condição em 

nenhum outro propósito para chegar a certo comportamento, determina imediatamente 

esse comportamento", podendo ser denominado de imperativo de moralidade, sendo 

verdadeiros mandamentos, leis universalmente válidas. 

O imperativo categórico na configuração kantiana221 é expresso pelo seguinte 

enunciado: "age só segundo máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se 

torne lei universal", podendo dele provir todos os imperativos do dever, e tendo em vista 

que a "universalidade da lei pela qual, certos efeitos se produzem constitui aquilo a que se 

chama propriamente natureza no sentido mais amplo do termo", isto é, "a realidade das 

coisas enquanto determinadas por leis universais", a referida fórmula pode também ser 

assim expressa: "age como se a máxima da tua ação devesse se tornar, pela tua vontade, 

lei universal da natureza". 

Quanto a um princípio prático supremo e um imperativo categórico, 

concernentes à vontade humana, Kant222 explica que "deverão ser tais que, da 

representação daquilo que é necessariamente um fim para todos porque é fim em si 

mesmo, constitua um princípio objetivo da vontade" servindo como lei prática universal e 

possuindo o seguinte fundamento: "a natureza racional existe como fim em si". Além 

disso, na visão kantiana223 todos os seres racionais estão submetidos à "lei que ordena que 

cada um deles jamais se trate a si mesmo ou aos outros simplesmente como meios, mas 

                                            
221 Ibidem, p. 51-52 
222 Ibidem, p. 59 
223 Ibidem, p. 64 
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sempre simultaneamente como fins em si", sendo que no âmbito dos fins "tudo tem ou um 

preço ou uma dignidade", quando algo tem preço, pode haver a substituição por um 

equivalente, e quando "não admite qualquer equivalência" está "acima de todo o preço" e 

"compreende uma dignidade".  

Assim sendo, as coisas destinadas à satisfação imediata ou mediata das 

necessidades humanas que estão na esfera econômica podendo ser transacionadas no 

mercado possuem preço, exemplo disso, são os imóveis rurais e urbanos, os primeiros 

aplicados à produção agropecuária, geralmente com construções para moradia dos 

proprietários e trabalhadores, e os segundos voltados à produção industrial, aos serviços e 

à habitação. Quanto ao ser humano, o seu trabalho, resultado da aplicação de talento, 

conhecimento e esforço também possui um preço, sendo que, segundo observa Kant224, "a 

moralidade e a humanidade enquanto capaz de moralidade são as únicas coisas providas 

de dignidade". Portanto, não obstante algumas atividades humanas possam ser avaliadas 

em termos de preços, o ser humano em si, tendo em vista sua dignidade, não pode ser 

equiparado a uma coisa, não podento ser objeto de direito de propriedade. 

Quanto à elaboração da teoria do direito, Kant225 na Die Metaphysik der Sitten 

(A Metafísica dos Costumes), publicadda em 1797, fixa o seguinte princípio universal: 

"Qualquer ação é justa se for capaz de coexistir com a liberdade de todos de acordo com 

uma lei universal, ou se na sua máxima a liberdade de escolha de cada um puder coexistir 

com a liberdade de todos", sendo que, há um só direito inato "pertencente a todos os 

homens em virtude da humanidade destes": a liberdade. 

Além disso, Kant226 explica que é um "absurdo pensar numa obrigação de uma 

pessoa em relação a coisas ou o contrário", pois os direitos se exercem em relação às 

pessoas, portanto o ius reale, além de ser o "direito a uma coisa (ius in re)", é também "a 

soma de todas as leis que têm a ver com coisas que são minhas ou tuas". Dessa forma, a 

fixação do princípio universal do direito por Kant, assim como, a percepção de que o 

direito sendo uma construção humana é somente realizado entre pessoas, constituem 

proposições de fundamental relevância no desenvolvimento de sua concepção do instituto 

                                            
224 Ibidem, p. 64. 
225 KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes. 2. ed. Bauru: Edipro, 2008, p. 76-77; 83. 
226 Ibidem, p. 105-106. 
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jurídico da propriedade.  

A terra, conforme Kant227, é a primeira coisa a ser adquirida, e com relação a 

esse bem, todos estão incialmente em communio possessionis originaria (posse original 

em comunidade) ou communio primaeva (comunidade primitiva), sendo que prior 

apprehensio, ou seja, a "primeira tomada de posse" de uma extensão de  terra, em 

conformidade com a expressão de que "o que eu submeto ao meu controle de acordo com 

leis da liberdade externa e é minha vontade que se torne meu, torna-se meu" é o "título 

empírico da aquisição". Mas, tendo em vista que uma vontade unilateral não pode impor 

obrigações a outros sem aceitação deles, essa tomada de posse da terra somente obtém um 

"título racional de aquisição", e, dessa forma, justifica-se, segundo Kant228, "na medida 

em que estiver unida numa vontade que seja unida a priori", isto é, uma vontade na qual 

há concordância ou uniformidade da totalidade de membros da comunidade, e unicamente 

deste modo existe a possibilidade do "livre arbítrio de cada um harmonizar-se com a 

liberdade de todos e, portanto, é possível haver qualquer direito e assim, também, possível 

a qualquer objeto externo ser meu e teu". 

Portanto, no pensamento de Kant, além da caracterização da dignidade humana, 

a união da vontade de todos para a produção da lei, numa expressão contatualista, 

representa a saída do estado de natureza e por consequência o ingresso no estado civil, 

possibilitando a confirmação jurídica da propriedade.  

 

2.7 Historicismo e pandectística 

O historicismo no século XIX, conforme observa Franz Wieacker229 representa 

uma reação à codificação representada pelo Preu�isches Allgemeines Landrecht (Lei 

Geral Prussiana) de 1794 e pelo Code Civil des Français (Código Civil dos Franceses) de 

1804, implementados sob a inspiração do jusnaturalismo racionalista, de característica 

abstrata, desvinculado do contexto histórico-cultural das nações e submetido a uma 

                                            
227 Ibidem, p. 108-109. 
228 Ibidem, p. 109. 
229 WIEACKER, Franz. História do Direito Privado Moderno. 3. ed. Tradução de António Manuel 

Botelho Hespanha. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 365, 376, 388, 397, 402, 403.  
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exegese limitadora. 

No ano de 1814 foi publicada Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und 

Rechtswissenschaft (A Vocação de Nosso Tempo para a Legislação e Ciência do Direito) 

de Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), principal elaborador da escola Histórica do 

Direito, em resposta à obra Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen 

Rechts in Deutschland (Sobre a necessidade de um Código civil geral na Alemanha) de 

Anton Friedrich Justus Thibaut (1772-1840), que defendia a codificação, segundo 

informa R.C. van Caenegem230. O argumento de Savigny231, demonstrado em sua obra 

concentra-se na concepção de construção do Direito originando-se das necessidades, 

costumes, convicções do povo e na sequência pela jurisprudência.  

A metodologia do Direito em Savigny, segundo Franz Wieacker232, estava 

articulada em dois eixos, o formal (filosófico) que trata de definir, distinguir e organizar 

sob a estrutura de sistema as normas jurídicas, e o material (histórico), concernente à 

tradição jurídica do Direito Romano pertencente à cultura europeia na qual os Estados 

germânicos estão inseridos. 

Nesse sentido histórico, Karl Larenz233 ao interpretar a obra de Savigny 

intitulada System des heutigen römischen Rechts (Sistema do Direito Romano atual) com 

as primeiras edições dos volumes publicados de 1840 a 1849, menciona a concepção 

sobre os institutos jurídicos, como elementos basilares que se transformam ao longo do 

tempo, consistindo “na origem e no fundamento de toda a evolução do Direito", sendo 

advindos das relações presentes na vida dos homens em sociedade, ou seja, a realidade 

social, na medida em que essas relações são pensadas e se institucionalizam, integrando 

uma "ordem juridicamente vinculante", além disso, não obstante haja uma elaboração 

conceitual das regras jurídicas que compõem as leis, essas se extraem pela intuição que o 

                                            
230 CAENEGEM, R. C. van. Uma introdução histórica ao Direito privado. Tradução de: Carlos 

Eduardo Machado. São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 13. 
231 SAVIGNY, Friedrich Carl Von. De la vocacion de nuestro siglo para la legislacion y la ciencia 

del derecho. Tradução da língua alemã para a língua espanhola por Adolfo G. Posada. Buenos 
Aires: Atalaya, 1946, p. 43-49. 

232 WIEACKER, Franz. História do Direito Privado Moderno. 3. ed. Tradução de António Manuel 
Botelho Hespanha. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 421-424.  

233 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Tradução de José Lamego. Revisão de Ana de 
Freitas. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1989, p. 12-13. 
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legislador deve possuir do instituto jurídico. 

A propriedade é classificada por Savigny234 como um instituto jurídico no Traité 

de Droit Romain (Tratado de Direito Romano), versão francesa corresponde ao Sistema 

de Direito Romano atual, no qual se afirma que: En droit, la forme la plus simple et la 

plus complete est la propriété, ou l'empire exclusif et absolu d'une personne sur une 

chose235, o que ressalta as características do direito de exclusão e da configuração do 

modo absoluto de conceber a propriedade, inerentes da perspectiva individualista. 

Vale ressaltar, contudo, que no Tratado de Direito Romano de Savigny236 

observa-se a concepção de que, no âmbito da sociedade politicamente organizada, a 

propriedade pode ser estruturada de três modos não mutuamente excludentes, possíveis de 

serem empregados forma simultânea, assim caracterizados: 

 

1. Propriété commune et jouissance commune. Tel est le caractére que 
présentent les revenus de l'État, soit qu'ils consistent en impóts, en droits 
régaliens ou en produits de domaines, car tous les citoyens participent plus ou 
moins également à la jouissance des établissements publics que ces revenus 
entretiennent. 

 
2. Propriété publique et jouissance privée. Ce mode de partage, le plus rare de 
tous, se rencontre dans l'ancien ager publicus des Romains, et dans les 
corporations modernes pour les biens dont la ville a la propriété et les citoyens 
la jouissance. 

 
3.Propriété privée et jouissance privée, subordonnées aux actes libres reconnus 
par le droit privé et aux lois de la nature extérieure. Cette forme, que nous 
voyons universellement  reproduite, est la seule dont s'occupe le droit privé. 
Telle est la propriété considérée dans son essence: son principe absolu n'admet 
aucunes limites de richesse ou de pauvreté. 

 
En dehors de la propriété on ne saurait concevoir la domination de l'individu 
sur la nature non libre; mais dans le cercle de la propriété on peut concevoir 
une foule d'espèces de dominations plus restreintes et circonscrites par le droit 
positif, formant autant de jura in re, d'institutions particulières. Tous les droits 
possibles sur les choses, - la propriété et les jura in re, - sont compris sous le 
nom général de droits réels.237 

                                            
234 SAVIGNY, Friedrich Karl von. Traité de droit romain. Tradução da língua alemã para a língua 

francesa por CH. Guenoux. Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, v.1,1855, p. 357-359, 377.  
235 No direito, a forma mais simples e mais completa é a propriedade, ou o império exclusivo e 

absoluto de uma pessoa sobre uma coisa. (tradução livre) 
236 Ibidem, v. 1, 1855, p. 357-359, 377.  
237 1. Propriedade comum e fruição comum. Tal é a característica que apresentam as rendas do Estado, 

quer consistam em impostos, em direitos advindos de regalias ou em produtos dos domínios, 
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Savigny, portanto, situa a propriedade em três expressões com seus respectivos 

tipos de utilização e retirada de benefícios das coisas sobre as quais incide: a primeira 

denominada comum, pode atualmente designar-se pública, custeada por meio da 

tributação tem, de modo geral, seu acesso liberado a todos; a segunda equivale a uma 

concessão de propriedade pública a particulares; e a terceira no modo privado, com uma 

identidade de estrutura e função, podendo existir várias modalidades de direitos sobre as 

coisas.  

A escola histórica do Direito, conforme explica Franz Wieacker238, transmutou-

se numa "ciência das pandectas" ou pandectística, com fundamentos inspirados nas 

Pandectas de Justiniano, e, além disso, ressaltando-se que essa obra constituiu-se numa 

sistematização do Direito Romano, observa-se no historicismo europeu, uma maior 

intensidade na "construção de uma civilística sistemática", não obstante a forma com a 

qual se apresentasse exteriormente a proposta para ser desenvolvida, bem como, os 

estudos histórico-jurídicos realizados. 

A Pandektistik (Pandectística) teve como precursor Savigny, segundo informa 

Caenegem239, contudo as obras que mais se destacam, conforme Franz Wieacker240, são 

as de Bernhard Windscheid (1817-1892), jurista germânico, dentre as quais está a 

                                                                                                                                   

porque todos os cidadãos participam mais ou menos igualmente da fruição dos estabelecimentos 
públicos que essas rendas mantém.  

 2. Propriedade pública e fruição privada. Este modo de compartilhamento, o mais raro de todos, se 
encontra no antigo ager publicus dos romanos e nas corporações modernas, para os bens dos quais 
a propriedade é da cidade e a fruição dos cidadãos. 

 3. Propriedade privada e fruição privada, subordinados aos atos livres reconhecidos pelo direito 
privado e às leis da natureza exterior. Esta forma, que vemos universalmente reproduzida, é a única 
da qual se ocupa o direito privado. Tal é a propriedade considerada na sua essência: o seu princípio 
absoluto não admite nenhum limite de riqueza ou de pobreza. 

 Fora da propriedade não se saberia conceber a dominação do indivíduo sobre a natureza não livre; 
mas no âmbito da propriedade pode-se conceber uma multidão de espécies de dominações mais 
restritas e circunscritas pelo direito positivo, formando muitos jura in re, instituições específicas. 
Todos os direitos possíveis sobre as coisas, - a propriedade e os jura in re, - são compreendidos sob 
o nome geral de direitos reais. (tradução livre) 

238 WIEACKER, Franz. História do Direito Privado Moderno. 3. ed. Tradução de António Manuel 
Botelho Hespanha. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 491.  

239 CAENEGEM, R. C. van. Uma introdução histórica ao Direito privado. Tradução de: Carlos 
Eduardo Machado. São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 146. 

240 WIEACKER, Franz. História do Direito Privado Moderno. 3. ed. Tradução de António Manuel 
Botelho Hespanha. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 509.  
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Lehrbuch des Pandektenrechts (Tratado do Direito das Pandectas)241, publicada em 1862, 

por meio da qual foi realizada uma organização dos conceitos do direito privado comum 

germânico, possuindo como fonte primeira as codificações de Justiniano. 

Windscheid242 define instituto jurídico como o complexo de normas jurídicas 

relativas a uma relação jurídica, colocando como exemplo a propriedade, no que se 

percebe a influência de Savigny. Por sua vez, o conceito de Windscheid243 sobre o 

instituto jurídico da propriedade é historicamente fundamentado na concepção que foi 

estruturada na segunda era medieval, incidindo somente sobre coisas materiais, inspirada 

pela sistematização jurídica de Justiniano, sendo inserido o direito de exclusão da 

interferência de terceiros, a não ser que essa intromissão de outros obtivesse o 

consentimento do proprietário, o que, como foi visto, já estava bem delineado nos estudos 

de Samuel Pufendorf, resultando na construção intelectiva que se pode constatar na 

seguinte passagem: 

 
Proprietà indica, che una cosa (materiale) è propria di alcuno, e per fermo 
propria a termini del diritto; quindi invece di proprietà più esattamente diritto 
di proprietà. Ma che uma cosa sai própria d'alcuno a termini del diritto vuol 
dire, che rispetto ad essa la volontá di lui è decisiva nella totalità del suoi 
rapporti. Ciò s'appalesa in duplice senso: 1) il proprietario può disporre della 
cosa come vuole; 2) un altro non può senza la volontà di lui disporre della 
cosa. Si possono inoltre indicare singole facoltà, che al proprietario 
competono in forza del concetto di proprietà, p. es. la facoltà di usare della 
cosa e di servirsene, la facoltà d'escludere qualunque terzo da ogni ingerenza 
in ordine alla stessa, la facoltà di richiederla da ogni terzo possessore, la 
facoltà di determinarne il destino giuridico (facoltà d'alienazione). Ma non si 
può dire, che la proprietà consti d'una somma di singole facoltà, che sia una 
riunione di singole facoltà. La proprietà è la pienezza del diritto sulla cosa, e le 
singole facoltà, che in essa vanno distinte, non sono che estrinsecazioni e 
manifestazioni di questa pienezza.244 

                                            
241 WINDSCHEID, Bernhard. Diritto delle Pandette. Tradução da língua alemã para a língua italiana 

por Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa. Turim: Unione Tipografico Editrice Torinese, v. 1, pt. 1, 
1902, p. 1, 8. 

242  Op. cit., v. 1, pt. 1, 1902, p. 172-173. 
243 Op. cit., v. 1, pt. 2, 1902, p. 113-115. 
244 A propriedade indica que uma coisa (material) é própria de alguém, estabelecida como própria nos 

termos do Direito, portanto ao invés de propriedade, mais exatamente direito de propriedade. Mas 
que uma coisa seja própria de alguém nos termos no Direito significa que, com respeito a isso, a 
vontade dele é decisiva na totalidade de suas relações. O que se apresenta num dúplice sentido: 1) o 
proprietário pode dispor da coisa como quiser; 2) outro não pode, sem a vontade do proprietário, 
dispor da coisa. Pode-se, além disso, indicar as faculdades individuais, que competem ao 
proprietário em virtude do conceito de propriedade. p. ex. a faculdade de usar e se servir da coisa, a 
faculdade de excluir qualquer terceiro de toda a ingerência sobre a coisa, a faculdade de exigi-la de 
todo o terceiro que a estiver possuindo, a faculdade de determinar seu destino jurídico (faculdade 
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Sobre a classificação jurídica das coisas incorpóreas, por exemplo, os bens 

advindos da criação intelectual, Windscheid245 as considerava como objeto de direito, 

porém não do direito de propriedade, visto que entendia como uma inadequação técnica, 

conforme se observa a seguir: 

 

Invece non puo farsi parola di una proprietà su quanto il diritto romano 
tecnicamente designa coll'espressione res incorporales. Res incorporales in 
questo senso sono diritti (§42); se ad alcuno si a proprietà sui diritti, ciò può 
significare soltanto, che questi diritti si vogliono designare come a lui 
competenti. Quindi si deve dire: gli compete questo diritto, non: egli ha la 
proprietà di questo diritto. Col designare la pertinenza giuridica di un diritto 
come proprietà sopra un diritto, si porge occasione che i principii vigenti per 
la proprietà si trasportino e si applichino a diritti, che sono governati da 
principii diversi. Nello stesso senso è da porre in guardia circa alla 
espressione proprietà intellettuale; i prodotti della intellígenza sono cose di 
specie affatto diversa dalle cose materiali, e non possono quindi in una a 
queste essere sottoposte alle stesse regole.246 

 

 

Vale ressaltar que Windscheid247 admite que, por meio da normatividade ou pela 

obtenção de algum direito por parte de outra pessoa, podem haver limitações à 

propriedade, contudo ele afirma que a qualidade principal do referido instituto jurídico é 

apresentar-se com todas as possibilidades do exercício do direito, expondo a característica 

de se recompor, tão logo as referidas restrições de ordem pública ou particular cessarem, 

como se depreende no seguinte comentário: 

 

                                                                                                                                   

de alienação). Mas não se pode dizer que a propriedade consista numa soma de faculdades 
singulares, que seja uma reunião de faculdades singulares. A propriedade é a plenitude do direito 
sobre a coisa, e as faculdades singulares que nela são distinguidas, não são mais do que expressões 
e manifestações dessa plenitude. (tradução livre) 

245 Op. cit., v. 1, pt. 2, 1902, p. 117-118. 
246 Ao invés não pode se chamar propriedade àquilo que o direito romano tecnicamente designa com a 

expressão res incorporales. Res incorporales neste sentido são direitos (§ 42); se alguém tem 
direitos de propriedade, isto só pode significar que estes direitos se destinam a designá-lo como 
competente. Então se deve dizer: a ele compete este direito, e não: ele tem a propriedade deste 
direito. Ao designar a pertinência jurídica de um direito como propriedade sobre um direito se dá 
oportunidade que os princípios vigentes para a propriedade sejam transportados aos direitos que 
são regidos por princípios diversos. No mesmo sentido, deve-se estar vigilante quanto à expressão 
propriedade intelectual; os produtos da inteligência são coisas de espécie bastante diferente das 
coisas materiais, e, portanto, não podem ser submetidas às mesmas regras. (tradução livre) 

247 Op. cit., v. 1, pt. 2, 1902, p. 115-117. 
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La proprietà come tale e illimitata; ma ammette restrizioni. Dalla totalità dei 
rapporti, nei quali in forza della proprietà la cosa è sottoposta al volere del 
titolare, può essere, mediante uno speciale fatto giuridico, tolto l'uno o l'altro 
rapporto e sottratto alla volontà del proprietario. Egli non cessa perciò 
d'essere proprietário; poichè è pur sempre vero, che egli ha un diritto, che 
come tale rende la sua volontà decisiva rispetto alla cosa nella totalità dei suoi 
rapporti, e che lo esime da ogni speciale giustificazione per qualsiasi 
escogitabile facoltà sulla cosa. Se la restrizioni vien meno, tosto la proprietà 
esplica di nuovo tutta la sua pienezza. Le restrizioni della proprietà sono di due 
specie. O si fondano sopra una regola giuridica generale, o sopra il diritto 
acquisito di un terzo.248 

 

Cabe mencionar, segundo informa Franz Wieacker249, que a obra Lehrbuch des 

Pandektenrechts foi o evento motivador para a designação de Windscheid para a primeira 

comissão destinada a elaborar o Bürgerliches Gesetzbuch - BGB (Código Civil) da 

Alemanha, publicado em 18 de agosto de 1896, com entrada em vigor em 1º de janeiro de 

1900. Nesse sentido, vale observar na seção do referido código referente à propriedade, 

que não há o estabelecimento de um conceito, sendo que o parágrafo 903 inicia o título 

primeiro concernente ao conteúdo do referido instituto jurídico, tornando manisfestas as 

características da disposição, conforme a vontade, e da exlusão, determinando que: 

 

 

O proprietário de uma coisa pode, sempre que a lei ou o direito de terceiro não 
se opuser, dispor da coisa à sua vontade e excluir outros de qualquer 
intromissão.250 

 

 

                                            
248 A propriedade como tal é ilimitada, mas admite restrições. Na totalidade das relações, nas quais, 

em virtude da propriedade, a coisa está sujeita à vontade do titular pode ser que mediante um fato 
jurídico especial uma ou outra relação sejam subtraídas da vontade do proprietário. Ele não cessa 
por isso de ser proprietário, é sempre verdade que ele tem um direito, que como tal exprime a sua 
vontade decisiva a respeito da coisa na totalidade de suas relações, e que o exime de todas as 
justificações especiais por quaisquer faculdades concebidas sobre a coisa. Se as restrições vêm a 
ser suprimidas, logo a propriedade expressa novamente toda a sua plenitude. As restrições 
incidentes na propriedade são de duas espécies. Ou se fundamentam sobre uma regra jurídica geral, 
ou sobre um direito adquirido por um terceiro. (tradução livre) 

249 WIEACKER, Franz. História do Direito Privado Moderno. 3. ed. Tradução de António Manuel 
Botelho Hespanha. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 510, 537, 540.  

250 ALEMANHA. Código civil alemão. Tradução de Souza Diniz. Rio de Janeiro: Record, 1960, p. 
151.  
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Examinando-se o mencionado parágrafo, constata-se a influência da 

pandectística na normatização da propriedade, tal qual Windscheid a configurou 

teoricamente, ou seja, revela conforme explica San Tiago Dantas251, a dupla dimensão da 

propriedade: a interna que é concernente à "dominação da coisa pela vontade do titular" 

atribuindo poderes ao proprietário de livre disposição com relação ao bem, e a externa 

que, considerando a relação entre o proprietário e todos os outros que não são 

proprietários do bem, se caracteriza pelo direito do titular da propriedade de exclusão de 

interferências por parte de terceiros, o que corresponde ao ius excludendi omnes alios, 

advindo da tradição romanística, conforme Paolo Grossi252. Contudo, no referido 

dispositivo existe a ressalva que pode resultar em restrições ao pleno direito de 

propriedade decorrentes de lei ou do direito de outrem. 

Ao realizar uma apreciação crítica sobre a formulação de Windscheid acerca da 

propriedade, Karl Larenz253 considera que ocorreu um "esvaziamento" do seu "sentido 

ético-jurídico", isto é, do significado da existência desse instituto para as pessoas no 

contexto social, sendo realizada uma construção que, resultando num conceito formal, 

ressalta a atribuição de competência ao proprietário para excluir a possibilidade de outrem 

peturbar o exercício do direito de propriedade. 

Além disso, conforme analisa Paolo Grossi254, a pandedística estabeleceu o 

modelo técnico-jurídico do abstrakte Eigentum (propriedade abstrata), que não obstante 

esteja restrito a coisas materiais, caracteriza o conceito jurídico de propriedade como 

dotado de abstração e configurado como uma "síntese de poderes", o que o torna 

instrumentalmente adequado para viablilizar a mercantilização dos bens e, dessa forma, 

está em perfeita conformidade jurídica com a lógica do sistema capitalista. 

 

                                            
251 DANTAS, Francisco Clementino San Tiago. Programa de Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Editora Rio, 1981, p. 93-110. 
252 GROSSI, Paolo. Para além do subjetivismo jurídico moderno. In: FONSECA, Ricardo Marcelo; 

SEELAENDER, Airton Cerqueira Leite. História do Direito em perspectiva: do Antigo Regime à 
Modernidade. Curitiba: Juruá, 2010, p. 22. 

253 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Tradução de José Lamego. Revisão de Ana de 
Freitas. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1989, p. 33-34. 

254 GROSSI, Paolo. História da propriedade e outros ensaios. Tradução de Luiz Ernani Fritoli e 
Ricardo Marcelo Fonseca. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 82-84. 
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2.8 Fim das sesmarias e introdução do liberalismo no Brasil 

As terras brasileiras à época do descobrimento, segundo explica Ruy Cirne 

Lima255, estavam submetidas à jurisdição eclesiática da Ordem de Cristo tendo por 

consequência a obrigação do pagamento do dízimo, sendo que o monarca português era o 

"senhor natural e administrador perpétuo da Ordem de Cristo" e efetuava as doações das 

capitanias hereditárias, existindo, desde 1530, a informação histórica sobre as sesmarias 

no Brasil, representada no poder conferido aos capitães, nas primeiras nas primeiras 

cartas régias, para estabelecê-las. 

O sistema jurídico de sesmarias, segundo Laura Beck Varela256, consistia no 

regime de doações de terras não cultivadas e foi utilizado no período colonial e de Reino 

Unido a Portugal e Algarves, como regra geral, na área rural do Brasil, fixando-se para a 

concessão dos terrenos várias obrigações, dentre as quais a principal é manter a produção, 

tendo sido extinto por Resolução, de 17 de julho de 1822, do Príncipe Regente D. Pedro, 

ao decidir sobre um caso de concessão de sesmaria em área já ocupada, ocorrência 

frequente devido à precariedade do sistema de registros e da grande quantidade de 

simples posses. Porém, houve ainda a concessão de duas sesmarias, uma aos colonos de 

Santa Catarina por Provisão, de 8 de abril de 1823, e a outra aos índios que viviam à 

margem do Rio Doce por meio da Portaria, de 28 de abril de 1824, segundo observa 

Marcos Alcino de Azevedo Torre257. 

Em 1824, a "Constituição Política do Império do Brazil"258 é outorgada, não 

estabelecendo o Estado de Direito, visto que, conforme o artigo 99 a pessoa do imperador 

era considerada inviolável e sagrada, não estando ele sujeito à responsabilidade alguma, 

acumulando a chefia de dois poderes previstos nos artigos 102 e 101, correspondendo ao 

                                            
255 LIMA, Ruy Cirne. Pequena história territorial do Brasil. 5. ed. Goiania: Editora UFG, 2002, p. 

93; 113. 
256 VARELA, Laura Beck. Das sesmarias a propriedade moderna: um estudo de história do direito 

brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 72, 108-110. 
257 TORRES, Marcos Alcino de Azevedo. A propriedade e a posse: um confronto em torno da 

função social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 58. 
258 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos.  Constituição 

Política do Império do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao24.htm>. Acesso em: 2 
out. 2010. 
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executivo e ao moderador, esse último permitindo a interferência nos outros poderes. O 

referido texto constitucional, segundo Antonio Carlos Wolkmer259, apresentava um teor 

liberal-conservador marcado pelo individualismo econômico e centralismo político.  

O instituto jurídico da propriedade foi assegurado na Constituição de 1824, 

compatibilizado, contudo, com a supremacia do interesse público, estabelecendo-se 

indenização antecipada para o proprietário nos casos de desapropriação, o que revela o 

pensamento no sentido de realizar a justiça sob o ponto de vista econômico, compensando 

financeiramente aquele que seria desapropriado, conforme se observa a seguir: 

 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. 
 
[...] 
 
XXII. É garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem 
publico legalmente verificado exigir o uso, e emprego da Propriedade do 
Cidadão, será elle préviamente indemnisado do valor della. A Lei marcará os 
casos, em que terá logar esta unica excepção, e dará as regras para se 
determinar a indemnisação. 

 

No contexto da expansão da produção cafeeira, é promulgada a Lei nº 601/1850, 

conhecida como Lei de Terras Devolutas do Império260, que revalidou as sesmarias que 

estivessem cultivadas ou com princípios de cultura e moradia (art. 4º) e protegeu as 

posses mansas e pacificas que atendessem as mesmas condições (art. 5º), sendo, também 

determinado como regra geral que a aquisição de terras devolutas somente ocorresse por 

meio da compra ao Governo (art. 1º), segundo uma fixação de preços mínimos (art. 14), 

ficando o apossamento de terras devolutas ou privadas sujeito a multa e prisão (art. 2º). 

Observa-se, portanto, que paralelamente a uma proteção da função socioeconômica das 

sesmarias e posses anteriores à lei, que estivessem relacionadas à produção agrícola, 

valorizou-se a ideia da expressão econômica da terra. Além disso, foi estabelecido pela 

                                            
259 WOLKMER, Antonio Carlos. História do Direito no Brasil. Rio de Janeiro:Forense, 2006, p. 84-

85. 
260 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei de Terras 

Devolutas do Império. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM601.htm>. Acesso em: 2 out. 2010. 
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Lei nº 601/1850 que haveria a delimitação do domínio público e do particular de forma a 

distingui-los (artigo 10), bem como a obrigatoriedade dos posseiros inscreverem nas 

repartições competentes os terrenos que lhes ficaram pertencendo por efeito da referida 

lei, com a finalidade de obterem os correspondentes títulos (art. 11). 

Vale ressaltar, conforme explica Laura Beck Varela261, que a Lei nº 601/1850, 

regulamentada pelo Decreto nº 1318/1854, pertence a um processo de inserção dos bens 

imóveis no sistema capitalista, que se realiza por meio da configuração legal obtida pelos 

títulos de propriedade, possibilitando o estabelecimento de um mercado formal dos 

terrenos rurais, sendo que esse processo tem continuidade com a Lei nº 1.237/1864, 

regulamentada pelo Decreto nº 3.453/1865, que reformou a legislação hipotecária, 

criando o registro geral para a transcrição dos titulos de transmissão dos bens imóveis e 

inscrição de hipotecas e demais ônus reais, facilitando a comercialização referidos bens, 

pois procurou "romper com o regime das hipotecas ocultas", possiblilitando segurança na 

hipótese dos imóveis serem dados em garantia de empréstimo, favorecendo o mercado de 

crédito.  

O Estado de Direito no Brasil, nos moldes construção teórica da ideologia 

liberal, foi formalmente implantado com a promulgação, em 24 de fevereiro de 1891, da 

"Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil"262, instalando-se o governo 

republicano e o sistema presidencialista, e, no que concerne ao Estado, a forma federativa. 

A mencionada carta jurídico-política representou a concretização do anseio das 

oligarquias, notadamente a dos proprietários rurais paulistas, voltados à cafeicultura, que 

desejavam autonomia dos Estados-membros para melhor influenciar e participar da 

Administração Pública e gerir os seus interesses, o que se estende, também, ao governo 

central, a partir do paulista Prudente de Morais (1841-1902), primeiro presidente civil 

eleito para o quadriênio correspondente ao período de 15/11/1894 a 15/11/1898. 

O direito de propriedade na Constituição de 1891 é configurado como invilolável 

                                            
261 VARELA, Laura Beck. Das sesmarias a propriedade moderna: um estudo de história do direito 

brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 125-174. 
262 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição 

da República dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao91.htm>. Acesso em: 2 
out. 2010. 
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e pleno, revelando a proteção jurídica conferida ao poder econômico que está 

representado no poder político, estabelecendo-se, contudo, a possibidade de desapropriar, 

caracterizando a supremacia do interesse público por parte do Estado, desde que este 

indenize antecipadamente o proprietário, o que revela o pensamento do legislador 

constituinte no sentido de realizar a justiça sob o ponto de vista econômico, compensando 

financeiramente aquele que seria desapropriado: 

 

Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança 
individual e à propriedade, nos termos seguintes: 
 
[...] 
 
§ 17 - O direito de propriedade mantém-se em toda a sua plenitude, salva a 
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização 
prévia. [...] 
 
 

Posteriormente, o primeiro Código Civil Brasileiro263, a Lei nº 3.071/1916, sem 

definir diretamente o que é o instituto jurídico da propriedade, fixou os poderes do 

proprietário, conforme se observa a seguir: 

 
Art. 524. A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus 
bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua. 

 

Esse dispositivo, que contém os elementos da tradição romanística presentes no 

período medieval e no início da Idade Moderna, abrange conforme observa San Tiago 

Dantas264, o duplo aspecto, interno e externo, do instituto jurídico da propriedade, o 

primeiro consistindo "na senhoria absoluta sobre a coisa", que contempla o ius utendi, ius 

fruendi e o ius disponendi, e o segundo referente ius vindicandi, ou seja, o direito de 

reaver o bem de quem o estiver possuindo de forma contrária ao Direito, o que se 

relaciona ao direito de "repelir a ingerência alheia" e "excluir qualquer pessoa das 

vantagens da coisa". 

                                            
263 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Código Civil 

Brasileiro de 1916. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L3071.htm>. 
Acesso em: 2 out. 2010. 

264 DANTAS, Francisco Clementino San Tiago. Programa de Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Editora Rio, 1981, p. 109-111; 117. 
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A propriedade plena foi definida no artigo 525 do referido código, quando todos 

os seus direitos elementares se encontrassem reunidos com o proprietário, e, por sua vez, 

a propriedade limitada é aquela em que há ônus real, ou é resolúvel, sendo que, conforme 

o artigo 527, foi estabelecida a presunção relativa de que o domínio apresenta-se como 

exclusivo e ilimitado, pois foi admitida prova em contrário.  

Vale ressaltar, também, que no cumprimento do interesse público, o artigo 590 

do Código Civil de 1917 fixou as hipóteses de despropriação por necessidade (defesa do 

território nacional; segurança pública; socorros públicos para as calamidades; e 

salubridade pública) ou utilidade (fundação de povoações e de estabelecimentos de 

assistência, educação ou instrução pública; abertura, alargamento ou prolongamento de 

ruas, praças, canais, estradas de ferro e, em geral, de quaisquer vias públicas; construção 

de obras, ou estabelecimentos destinados ao bem geral de uma localidade, sua decoração 

e higiene; e exploração de minas). 

Portanto, no século XIX e início do século XX, há, no Brasil, o processo de 

afirmação do instituto jurídico da propriedade, que se estruturou utilizando elementos da 

tradição romanística, seguindo uma perspectiva individualista e o modelo ideológico 

liberal, configurado juridicamente para atender os objetivos econômicos de viabilizar a 

dinamização das atividades mercantis e a constituição de reserva de valor, por meio da 

acumulação de poder aquisitivo sob a forma de titularidade de bens, com a finalidade de 

serem usados ou comercializados quando necessário ou conveniente, o que revela a 

utilidade do referido instituto para o sistema capitalista. 
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3 DIMENSÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

A implantação do modelo político-econômico do liberalismo na fase inicial do 

Estado de Direito conduziu a contestações quanto ao exercício do direito de propriedade 

na perspectiva individualista. Esses questionamentos resultaram em vários movimentos 

no sentido de promover o direcionamento social do paradigma antropocêntrico e realizar 

a respectiva adequação do instituto jurídico da propriedade. 

A elaboração das ideias de contestação possui um marco significativo na difusão 

do rousseaunianismo que, numa visão inicial, associa o processo formação do Estado 

como resultante da construção ideológica das classes mais favorecidas, organizadoras de 

um sistema jurídico-político com a finalidade principal de estabelecer o direito de 

propriedade e suas garantias, o que mantém uma a estrutura de desigualdades sociais. 

Entretanto, a percepção rousseauniana da vontade geral, como legítima condutora das 

forças do Estado na direção do bem comum, coloca em relevo que, no conflito de 

interesses, o social deve prevalecer sobre o individual. 

Nesse sentido, em oposição ao individualismo desenvolve-se o socialismo 

representado correntes ideológicas que propõem a reforma da sociedade. Apresentando a 

idealização de uma sociedade perfeita construída com fundamento na solidariedade, uma 

dessas correntes expõe projetos de coletivização da propriedade dos bens, devendo existir 

a mútua cooperação para o alcance de objetivos comuns, contudo seus planos não 

conseguem se concretizar ou quando se materializam tem duração temporária. Por sua 

vez, o socialismo na vertente marxiana considera que a transformação da sociedade segue 

um desenvolvimento no qual está presente a luta de classes. Dessa forma, realizando uma 

análise que considera científica, pretende demonstrar que, em consequência de um 

processo de evolução histórica, o Estado e o instituto jurídico da propriedade 

desaparecerão. 

As teorias socialistas foram combatidas pela doutrina social católica, contestando 

a ideia de supressão da propriedade individual e manifestando aversão à conceção de luta 

de classes. O catolicismo social defende o sentido de direito natural do domínio sobre os 

bens, valorizando aplicação da remuneração obtida pelas atividades exercidas mediante 

trabalho, como soma de recursos economizada que constitui uma reserva ou uma base de 
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produção sob a forma de bens, notadamente imóveis. Com relação a esse patrimônio 

unipessoal ou familiar, a função do Estado, segundo o catolicismo social, deve ser dupla: 

estabelecer um sistema de proteção mediante a fixação de garantias para que o direito de 

propriedade seja respeitado e assegurar condições para que existam formas de viabilizar o 

bem comum. 

Por sua vez, a doutrina positivista concebeu que as sociedades humanas em sua 

evolução percorreriam as etapas teológica e metafísica, alcançando o estado científico que 

seria o ápice da civilização, na qual a propriedade deveria cumprir uma função visando o 

progresso social. Nesse sentido está a perspectiva do indivíduo integrado à sociedade na 

qual existem funções a cumprir para um desenvolvimento equilibrado com bem-estar para 

todos, refletindo-se no estabelecimento das primeiras manifestações político-jurídicas do 

Estado Social, que representa uma forma que se encontra ideologicamente situada entre o 

Estado Liberal e o Estado Socialista, existindo a determinação da função social como 

condicionamento da propriedade. 

 

3.1 Pensamento de Rousseau sobre a propriedade 

No século XVIII, simultaneamente ao processo de afirmação da perspectiva 

individualista no contexto da ideologia liberal, existe uma refexão crítica sobre o instituto 

jurídico propriedade presente na obra do filósofo suíço, Jean-Jacques Rousseau (1712-

1778), Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (Discurso 

sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens), publicada em 1755: 

 

O primeiro que, tendo cercado um terreno, se lembrou de dizer: Isto é meu, e 
encontrou pessoas bastante simples para o acreditar, foi o verdadeiro fundador 
da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores 
não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou 
tapando os buracos, tivesse gritado aos seus semelhantes: “Livrai-vos de 
escutar esse impostor; estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de 
todos, e a terra de ninguém!”. Parece, porém, que as coisas já tinham chegado 
ao ponto de não mais poder ficar como estavam: porque essa idéia de 
propriedade, dependendo muito de idéias anteriores que só puderam nascer 
sucessivamente, não se formou de repente no espírito humano [...]265 

                                            
265 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre 

os homens. Tradução de Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2004, p. 61. 
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Rousseau apresenta, nessa obra, uma hipótese para o aparecimento do desejo de 

acumulação e definição do direito de propriedade de bens. Essa origem advém de uma 

suposta conjuntura na qual aquele que estivesse em situação desfavorável, por exemplo, 

por carência de bens para sobreviver, solicitasse a ajuda de outro, e este compreendesse 

que estava numa condição vantajosa, pois possuía bens suficientes para ambos, e logo 

concluísse que era útil a acumulação, e desse modo, criou-se empiricamente a 

propriedade e os laços de dependência nos quais está presente a atividade laboral com a 

finalidade de gerar a produção dos bens: 

 

Mas, desde o instante que um homem teve necessidade do socorro de outro; 
desde que perceberam que era útil a um só ter provisões para dois, a igualdade 
desapareceu, a propriedade se introduziu, o trabalho tornou-se necessário e as 
vastas florestas se transformaram em campos risonhos que foi preciso regar 
com o suor dos homens, e nos quais, em breve, se viram germinar a escravidão 
e a miséria, a crescer com as colheitas.266 

 

Na mesma obra, Rousseau interpreta que a criação do Estado e das estruturas 

jurídicas nele contidas, abrangendo a institucionalização da propriedade, ocorreu no 

sentido de superar uma situação advinda das diferenças materiais, geradora de 

insegurança e desordem na qual "o risco de vida era comum, assim como o dos bens 

particulares", que paradoxamente manteve o desequilíbrio social, sendo uma elaboração 

das classes economicamente poderosas: 

 

Tal foi ou deve ter sido a origem da sociedade e das leis, que deram novos 
entraves ao fraco e novas forças ao rico, destruíram sem remédio a liberdade 
natural, fixaram para sempre a lei da propriedade e da desigualdade, de uma 
astuta usurpação fizeram um direito irrevogável, e, para proveito de alguns 
ambiciosos, sujeitaram para o futuro todo o gênero humano ao trabalho, à 
servidão e à miséria. Vê-se facilmente como o estabelecimento de uma única 
sociedade tornou indispensável o de todas as outras, e como, para fazer face a 
forças unidas, foi preciso se unir por sua vez. As sociedades, multiplicando-se 
ou estendendo-se rapidamente, cobriram logo toda a superfície da terra; e não 
mais foi possível encontrar um só canto do universo onde a gente pudesse 
livrar-se do jugo e subtrair a cabeça ao gládio muitas vezes mal conduzido que 
cada homem vê perpetuamente suspenso sobre a sua.  

 
[...] 

 

                                            
266 Ibidem, p. 68. 
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Os pobres nada tendo que perder senão a sua liberdade, seria grande loucura 
que eles deixassem tirar voluntariamente o único bem que lhes restava, para 
nada ganhar em troca; ao contrário, os ricos, por assim dizer, sensíveis em 
todas as partes dos seus bens, era muito mais fácil lhes fazer mal; por 
conseguinte, tinham mais precauções que tomar para se garantirem; e, enfim, é 
razoável acreditar que uma coisa devia ter sido inventada por aqueles a quem é 
útil, mais do que por aqueles a quem devia prejudicar. 267 

 

A introdução da propriedade na ordem jurídica como resultado do pacto 

formador da sociedade politicamente organizada é vislumbrada na obra Du Contract 

Social ou Principes du Droit Politique (Do Contrato Social ou Princípios do Direito 

Político) publicada em 1762: 

 

O que o homem perde pelo contrato social, é a liberdade natural e um direito 
ilimitado a tudo quanto aventura e pode esperar. O que com ele ganha é a 
liberdade civil e a propriedade de tudo que possui. A fim de não fazer um 
julgamento errado dessas compensações, impõe-se distinguir entre a liberdade 
natural, que só conhece limites nas forças do indivíduo, e a liberdade civil, que 
se limita pela vontade geral, e, mais, distinguir a posse, que não é senão o efeito 
da força ou o direito do primeiro ocupante, da propriedade, que só pode fundar-
se num título positivo. 268 

 

Por sua vez, a posse antes de converter-se em propriedade necessita de 

parâmetros legitimadores no contexto social, portanto não pode ser um apoderamento dos 

bens de outrem, a extensão ocupada não deve extrapolar a medida suficiente para 

produção dos bens vitais necessários, devendo se justificar pela atividade produtiva, 

conforme se deprende do texto a seguir: 

 

Em geral, são necessárias as seguintes condições para autorizar o direito de 
primeiro ocupante de qualquer pedaço de chão: primeiro, que esse terreno não 
esteja ainda habitado por ninguém; segundo, que dele só se ocupe a porção de 
que se tem necessidade para subsistir; terceiro, que dêle se tome posse não por 
uma cerimônia vã, mas pelo trabalho e pela cultura, únicos sinais de 
propriedade que devem ser respeitados pelos outros na ausência de títulos 
jurídicos.269 

                                            
267 Ibidem, p. 72-75. 
268 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. Da sociedade geral do gênero humano. Projeto 

de constituição para a Córsega. Cartas ao Senhor Bottafuoco. Considerações sobre o governo 
da Polônia. Ensaio sobre a origem das línguas. Tradução de Lourdes Santos Machado. Rio de 
Janeiro: Globo, 1962, p. 31. 

269 Ibidem, p. 32. 
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Outro ponto de especial importância está na estabilidade do vínculo social que 

deve ser mantida pela prioridade jurídico-política da sociedade organizada sob a forma de 

Estado e sua "vontade geral": 

 

Pode também acontecer que os homens comecem a unir-se antes de possuir 
qualquer coisa e que, apossando-se depois um terreno bastante a todos, o fruam 
em comum, ou dividam entre si, seja em partes iguais, seja de acordo com 
proporções estabelecidas pelo soberano. De qualquer forma que se realize tal 
aquisição, o direito que cada particular tem sobre seus próprios bens está 
sempre subordinado ao direito que a comunidade tem sobre todos, sem o que 
não teria solidez o liame social, nem força verdadeira o exercício da soberania. 

270 
 

[...] 
 

A primeira e a mais importante consequência decorrente dos princípios até aqui 
estabelecidos é que só a vontade geral pode dirigir as forças do Estado de 
acôrdo com a finalidade de sua instituição, que é o bem comum, porque, se a 
oposição dos interesses particulares tornou necessário o estabelecimento das 
sociedades, foi o acordo desses mesmos interesses que o possibilitou. O que 
existe de comum nesses vários interêsses forma o liame social e, se não 
houvesse um ponto em que todos os interesses concordassem, nehuma 
sociedade poderia existir. Ora, somente com base nesse interesse comum é que 
a sociedade deve ser governada. 271 

 

Portanto, não obstante no seu estudo sobre as origens das desigualdades entre os 

homens, Rousseau tenha produzido uma análise pessimista sobre a criação do Estado e da 

construção jurídica que legitima a propriedade vez que, no seu entendimento, viabiliza de 

manutenção das assimetrias sociais, na sua reflexão posterior sobre o contrato 

estruturador da sociedade politicamente organizada, são colocados critérios no sentido de 

caracterizar a posse antecessora da propriedade como justificável.  

Cabe ressaltar que a expressão condutora no modelo de Estado apresentado é a 

vontade geral, traduzindo o interesse da comunidade, e, portanto, deve preponderar, 

constituindo uma ideia significativa em prol da supremacia do direito da sociedade em 

relação ao direito individual, tendo em vista, a elaboração de uma teoria social da 

propriedade. 

 

                                            
270 Ibidem, p. 33. 
271 Ibidem, p. 35. 
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3.2 Ideologia socialista: utópica e científica 

A ideologia socialista foi uma reação de contestação ao individualismo 

excludente característico do capitalismo liberal. As propostas de modelos de vida 

comunitária, denominados de socialismo utópico em 1830 visavam “a felicidade humana 

assegurada por uma organização adequada da sociedade”272, conforme destaca Michel 

Beaud, baseados em cooperativas, empreendimentos de propriedade coletiva destinados à 

produção e ao consumo, tais como os planos sobre os falanstérios Charles Fourier (1772-

1837), fazendas coletivistas agroindustriais que não conseguiram ser implantadas na vida 

de seu idealizador por falta de financiamento, e as experiências sociais de Robert Owen 

(1771-1858), dentre as quais a comunidade de New Harmony, estabelecida nos Estados 

Unidos da América, com uma curta duração de 1825 a 1828. 

Por sua vez, Karl Heinrich Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), na 

obra Die Deutsche Ideologie (A Ideologia Alemã), elaborada de 1845 a 1846, realizaram 

uma análise histórica da propriedade, abrangendo os estágios tribal, comunal e estatal da 

Antiguidade, feudal ou estamental da Idade Média até o estágio do capital moderno: 

 

No mundo antigo, bem como na Idade Média, a primeira forma de propriedade 
é a propriedade tribal, condicionada entre os romanos sobretudo por causa da 
guerra, e entre os germanos, pela pecuária. Entre os povos antigos, uma vez que 
muitas tribos viviam juntas em uma mesma cidade, a propriedade tribal aparece 
como propriedade do Estado, e o direito do indivíduo sobre ela, como simples 
possessio [lat.: posse] que, todavia, limita-se, como a propriedade tribal em 
geral, apenas à propriedade da terra. A propriedade privada no seu sentido 
próprio começa, tanto entre os antigos como entre os povos modernos, com a 
propriedade mobiliária. (Escravidão e comunidade) (dominium ex jure quiritum 
[lat.: direito de propriedade romano]). Entre os povos surgidos da Idade Média, 
a propriedade tribal desenvolve-se passando por diferentes etapas - propriedade 
feudal da terra, propriedade mobiliária corporativa, capital manufatureiro - até 
chegar ao capital moderno, condicionado pela grande indústria e pela 
concorrência universal, que é a propriedade privada pura, que se despiu de toda 
aparência de comunidade e excluiu toda a influência do Estado sobre o 
desenvolvimento da propriedade.273 

 

                                            
272 BEAUD, Michel. História do capitalismo: de 1500 até os nossos dias. Tradução de Maria 

Ermantina Galvão Gomes Pereira. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 131-134. 
273 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. Tradução de Frank Müller. São Paulo: 

Martin Claret, 2006, p. 97-98. 
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No Manifest der Kommunistischen Partei (Manifesto do Partido Comunista), de 

1848, a doutrina de Marx e Engels, posteriormente denominada de socialismo científico, 

foi apresentada, afirmando-se a característica da mutabilidade das relações de propriedade 

ao longo do processo evolutivo e sendo proposta a supressão da propriedade privada, 

havendo, dessa forma, a exposição de que: 

 

A abolição das relações de propriedade que até agora existiram não é a 
característica distintiva do comunismo. Todas as relações de propriedade 
estiveram sempre submetidas a uma contínua modificação histórica, a uma 
contínua transformação histórica. A Revolução Francesa, por exemplo, aboliu a 
propriedade feudal em favor da propriedade burguesa. O que caracteriza o 
comunismo não é a abolição da propriedade em geral, mas a abolição da 
propriedade burguesa. Mas a moderna propriedade privada burguesa é a última 
e mais perfeita expressão do modo de produção e de fabricação e apropriação 
de produtos que se baseia em antagonismos de classe, na exploração de uns por 
outros. Nesse sentido, os comunistas podem resumir sua teoria nessa única 
expressão: abolição da propriedade privada.

 274 
 

 

Posteriormente, surge a obra Das Kapital: kritik der politischen Ökonomie (O 

Capital: crítica da Economia política), obra de Marx275, cujo primeiro livro foi lançado em 

1867 e o segundo e terceiro livros publicados após a morte de Marx, respectivamente em 

1885 e 1894, com edição realizada por Engels, elaborando-se uma análise, por meio da 

qual, apresenta-se a ideia da tendência histórica da acumulação capitalista. 

A propensão inerente do sistema capitalista de gerar a transição da propriedade 

dos meios de produção dos trabalhadores, que se encontra pluralizada, para os 

empresários, em uma evolução cumulativa, tal como descrito por Marx em "O Capital", 

possui, nessa perpectiva, uma consequência como resultado do processo de competição 

entre os referidos empresários, consistindo na agregação de bens econômicos, havendo a 

concentração de riqueza e, consequentemente, de poder. Na ótica do socialismo científico, 

essa concentração de capitais geradora de exclusão e, portanto, de miséria e opressão, será 

dissolvida com o fim da propriedade privada. 

                                            
274 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do partido comunista. Tradução de Pietro Nassetti. 

São Paulo: Martin Claret, 2006, p. 60. 
275 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Tradução de Reginaldo Sant’Anna. 15. ed. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996, p. 879-881. 
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3.3 Doutrina eclesiástica católica sobre a propriedade 

A doutrina eclesiástica católica no âmbito social, em fins do século XIX, 

apresenta dentre outras reflexões, o pensamento sobre a propriedade no pontificado de 

Leão XIII (1878-1903) por meio da Carta Encíclica Rerum Novarum (Coisas Novas), 

publicada em 1891, no qual está claramente demonstrada a aversão às ideias socialistas 

do coletivismo e a defesa de uma perspectiva jusnaturalista que coloca ênfase no valor do 

trabalho e no direito natural da propriedade: 

 

De fato, como é fácil compreender, a razão intrínseca do trabalho empreendido 
por quem exerce uma arte lucrativa, o fim imediato visado pelo trabalhador, é 
conquistar um bem que possuirá como próprio e como pertencendo-lhe; porque, 
se põe à disposição de outrem as suas forças e a sua indústria, não é, 
evidentemente, por outro motivo senão para conseguir com que possa prover à 
sua sustentação e às necessidades da vida, e espera do seu trabalho, não só o 
direito ao salário, mas ainda um direito estrito e rigoroso para usar dele como 
entender. Portanto, se, reduzindo as suas despesas, chegou a fazer algumas 
economias, e se, para assegurar a sua conservação, as emprega, por exemplo, 
num campo, torna-se evidente que esse campo não é outra coisa senão o salário 
transformado: o terreno assim adquirido será propriedade do artista com o 
mesmo título que a remuneração do seu trabalho. Mas, quem não vê que é 
precisamente nisso que consiste o direito da propriedade mobiliária e 
imobiliária? Assim, esta conversão da propriedade particular em propriedade 
coletiva, tão preconizada pelo socialismo, não teria outro efeito senão tornar a 
situação dos operários mais precária, retirando-lhes a livre disposição do seu 
salário e roubando-lhes, por isso mesmo, toda a esperança e toda a 
possibilidade de engrandecerem o seu patrimônio e melhorarem a sua situação.  
5. Mas, e isto parece ainda mais grave, o remédio proposto está em oposição 
flagrante com a justiça, porque a propriedade particular e pessoal é, para o 
homem, de direito natural. 

[...] 

É, pois, com razão, que a universalidade do gênero humano, sem se deixar 
mover pelas opiniões contrárias dum pequeno grupo, reconhece, considerando 
atentamente a natureza, que nas suas leis reside o primeiro fundamento da 
repartição dos bens e das propriedades particulares; foi com razão que o 
costume de todos os séculos sancionou uma situação tão conforme à natureza 
do homem e à vida tranquila e pacífica das sociedades. Por seu lado, as leis 
civis, que recebem o seu valor, quando são justas, da lei natural, confirmam 
esse mesmo direito e protegem-no pela força. 276 

 

                                            
276 LEÃO XIII. Rerum Novarum. Disponível em: 

<http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-
xiii_enc_15051891_rerum-novarum_po.html>. Acesso em: 30 out. 2010. 
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Na sequência da Carta Encíclica Rerum Novarum, dentre várias determinações, 

Leão XIII recomenda aos mais favorecidos materialmente que pratiquem a caridade para 

com os necessitados, advertindo as classes sociais para que vivam em harmonia e ao 

Estado para que, por meio de leis adequadas, proteja as propriedades particulares. 

Em 1931, Pio XI (1922-1939) leva ao conhecimento público a Carta Encíclica 

Quadragesimo Anno (Quadragésimo Ano), na qual são relembradas as manifestações de 

descontentamento motivadoras da elaboração da Carta Encíclica Rerum Novarum de Leão 

XIII, resultante dos efeitos do capitalismo liberal e defendo a realização de uma reforma 

para solucionar a questão social: 

 

Com efeito ao fim do século XIX, em consequência de um novo gênero de 
economia, que se ia formando, e dos grandes progressos da indústria em muitas 
nações, aparecia a sociedade cada vez mais dividida em duas classes : das quais 
uma, pequena em número, gozava de quase todas as comodidades que as 
invenções modernas fornecem em abundância; ao passo que a outra, composta 
de uma multidão imensa de operários, a gemer na mais calamitosa miséria, 
debalde se esforçava por sair da penúria, em que se debatia.  

Com tal estado de coisas facilmente se resignavam os que, nadando em 
riquezas, o supunham efeito inevitável das leis econômicas, e por isso queriam 
que se deixasse à caridade todo o cuidado de socorrer os miseráveis; como se a 
caridade houvesse de capear as violações da justiça, não só toleradas, mas por 
vezes até impostas pelos legisladores. Ao contrário só a duras penas o 
toleravam os operários, vítimas da fortuna adversa, e tentavam sacudir o jugo 
duríssimo: uns, levados na fúria de maus conselhos, aspiravam a tudo 
subverter, os outros, a quem a educação cristã demovia d'esses maus intentos, 
estavam contudo firmemente convencidos de que nesta matéria era necessária 
uma reforma urgente e radical. 

O mesmo pensavam todos os católicos, sacerdotes ou leigos, que, impelidos por 
uma caridade admirável, já de há muito trabalhavam em aliviar a miséria 
imerecida dos operários, não podendo de modo nenhum persuadir-se de que 
uma diferença tão grande e tão iníqua na distribuição dos bens temporais 
correspondesse verdadeiramente aos desígnios sapientíssimos do Criador. 277 

 

Porém, segundo Pio XI, a solução dos problemais sociais que envolvem a 

questão do exercício do direito de propriedade, não pode advir do socialismo que, 

conforme explica, dividiu-se em duas correntes: uma radical, designada comunismo, e a 

                                            
277 PIO XI. Quadragesimo Anno. Disponível em: 

<http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-
xi_enc_19310515_quadragesimo-anno_po.html>. Acesso em: 30 out. 2010. 
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outra mitigada que conservou a denominação de socialismo: 

 

[...] comunismo, que ensina duas coisas e as procura realizar, não oculta ou 
solapadamente, mas à luz do dia, francamente e por todos os meios ainda os 
mais violentos: guerra de classes sem tréguas nem quartel e completa 
destruição da propriedade particular.  

[...] Mais moderada é a outra facção, que conservou o nome de socialismo: 
porque não só professa abster-se da violência, mas abranda e limita de algum 
modo, embora não as suprima de todo, a luta de classes e a extinção da 
propriedade particular. 278 

 

O motivo, pelo qual as representações ideológicas do socialismo não podem ser a 

resposta para solucionar os desajustes existentes na estrutura social, é a adoção das 

concepções de luta de classes e abolição da propriedade, contrárias aos preceitos do 

catolicismo cristão, que defende a harmonia na sociedade e a propriedade privada como 

direito natural, mas, há que se observar que o pensamento liberal também não é a resposta 

que efetua o desenlace do problema, devido ao individualismo que não considera o bem 

comum, conforme constata-se pelas palavras de Pio XI: 

 

[...] a natureza ou o próprio Criador deram ao homem o direito do domínio 
particular, não só para que ele possa prover às necessidades próprias e da 
família, mas para que sirvam verdadeiramente ao seu fim os bens destinados 
pelo Criador a toda a família humana: ora nada disto se pode obter, se não se 
observa uma ordem certa e bem determinada. Deve portanto evitar-se 
cuidadosamente um duplo escolho, em que se pode cair. Pois como o negar ou 
cercear o direito de propriedade social e pública precipita no chamado 
“individualismo” ou dele muito aproxima, assim também rejeitar ou atenuar o 
direito de propriedade privada ou individual leva rapidamente ao “coletivismo” 
ou pelo menos à necessidade de admitir-lhe os princípios. 

[...] 

Efetivamente, que deva o homem atender não só ao próprio interesse, mas 
também ao bem comum, deduz-se da própria índole, a um tempo individual e 
social, do domínio, a que nos referimos. Definir porém estes deveres nos seus 
pormenores e segundo as circunstâncias, compete, já que a lei natural de 
ordinário o não faz, aos que estão à frente do Estado. E assim a autoridade 
pública, iluminada sempre pela luz natural e divina, e pondo os olhos só no que 
exige o bem comum, pode decretar mais minuciosamente o que aos 
proprietários seja lícito ou ilícito no uso de seus bens.  

                                            
278 Ibidem. Acesso em: 30 out. 2010. 
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[...] E realmente o regime da propriedade não é mais imutável, que qualquer 
outra instituição da vida social, como o demonstra a história e Nós mesmo 
notámos em outra ocasião : «Que variedade de formas concretas não revestiu a 
propriedade desde a forma primitiva dos povos selvagens, de que ainda há hoje 
vestígios, até à forma de propriedade dos tempos patriarcais, e depois 
sucessivamente desde as diversas formas tirânicas (usamos esta palavra no seu 
sentido clássico), através das feudais e logo das monárquicas, até às formas 
existentes na idade moderna»! 279 

 

Pio XI considera a mutabilidade histórica do instituto jurídico da propriedade 

através dos tempos, pela citação um trecho de uma alocução aos membros de Ação 

Católica italiana, em 16 de Maio de 1926, e observa que é necessário para resolução dos 

problemas sociais, ir além da caridade, defendendo uma teoria social com relação à 

propriedade, com um "caráter revestido de autoridade", conforme observou Gustav 

Radbruch280, pela conciliação, necessária e benéfica, entre o interesse individual e o bem 

comum, cabendo ao Estado disciplinar por meio da legislação a utilização da propriedade 

privada. 

 

3.4 Positivismo de Auguste Comte e concepções de Leon Duguit 

A doutrina positivista de Isidore Auguste Marie François Xavier Comte (1798-

1857), filósofo francês, tem por finalidade instituir um método de estudo científico dos 

fenômenos sociais com o objetivo de descobrir quais as leis que os regem, o que se 

alcançaria por meio da utilização das funções intelectivas, estabelecendo uma 

investigação observadora da realidade.  

Comte ressaltava esse método como ápice da evolução filosófica da humanidade, 

bem como destacava sua importância para a análise e o aperfeiçoamento da vida em 

sociedade, como se pode observar nos trechos a seguir do Cours de philosophie positive 

                                            
279 Ibidem. Acesso em: 30 out. 2010. 
280 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Tradução de Marlene Holzhausen. São Paulo: Martins 

Fontes, 2004, p. 206. 



A EVOLUÇÃO DO INSTITUTO JURÍDICO DA PROPRIEDADE:                                                             104 
DA PERSPECTIVA DO INDIVIDUALISMO À COMPATIBILIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL  

GABRIEL ANTONIO DE ABREU VIEIRA 

 

(Curso de filosofia positiva)281, obra publicada incialmente de 1830 a 1842,  na qual 

propôs, inspirado nas Ciências Físicas, a criação da “Física Social” que posteriormente 

denominou de Sociologia, possuindo duas partes, a estática e a dinâmica, a primeira 

dedicada ao estudo dos requisitos gerais da existência das sociedades e a segunda para a 

análise da mudança social decorrente das transformações ao longo do processo de 

evolução das sociedades na civilização ocidental, que se realizaria conforme a lei dos três 

estados: 

 
En étudiant ainsi le développement total de l'intelligence humaine dans ses 
diverses sphères d'activité, depuis son premier essor le plus simple jusqu'à nos 
jours, je crois avoir découvert une grande loi fondamentale, à laquelle il est 
assujetti par une nécessité invariable, et qui me semble pouvoir être solidement 
établie, soit sur les preuves rationnelles fournies par la connaissance de notre 
organisation, soit sur les vérifications historiques résultant d'un examen 
attentif du passé. Cette loi consiste en ce que chacune de nos conceptions 
principales, chaque branche de nos connaissances, passe successivement par 
trois états théoriques différents: l'état théologique, ou fictif; l'état 
métaphysique, ou abstrait; l'état scientifique, ou positif. 
 
[...] 
 
Le systéme théologique est parvenu à la plus haute perfection dont il soit 
susceptible, quand il a substitué l'action providentielle d'un être unique au jeu 
varié des nombreuses divinités indépendantes qui avaient été imaginées 
primitivement. De même, le dernier terme du systéme métaphysique consiste à 
concevoir, au lieu des différentes entités particuliéres, une seule grande entité 
générale, la nature, envisagée comme la source unique de tous les phénomênes. 
Pareillement, la perfection du systême positif, vers laquelle il tend sans cesse, 
quoiqu'il soit três probable qu'il ne doive jamais l'atteindre, serait de pouvoir 
se représenter tous les divers phénomênes observables comme des cas 
particuliers d'un seul fait général, tel que celui de la gravitation, par exemple. 
 
[...] 
 
Maintenant que l'esprit humain a fondé la physique céleste, la physique 
terrestre, soit mécanique, soit chimique; la physique organique, soit végétale, 
soit animale, il lui reste à terminer le système des sciences d'observation en 
fondant la physique social. 
 
[...] 
 
Cette révolution générale de l'esprit humain est aujourd'hui presque 
entiêrement accomplie: il ne reste plus, comme je l'ai expliqué, qu'à compléter 
la philosophie positive en y comprenant l'étude des phénomênes sociaux, et 
ensuite à la résumer en un seul corps de doctrine homogêne. Quand ce double 
travail sera suffisamment avancé, le triomphe définitif de la philosophie 
positive aura lieu spontanément, et rétablira l'ordre dans la société.282 

                                            
281 COMTE, Auguste. Cours de philosophie positive. Paris: Hermann, v.1 (Philosophie premiere), 

1975, p. 21-39. 
282 Estudando assim o desenvolvimento total da inteligência humana nas suas diversas esferas de 

atividade, desde seu primeiro progresso mais simples até os nossos dias, creio ter descoberto uma 
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Outro ponto de destaque na filosofia de Auguste Comte é a importância da 

solidariedade social que é associada ao objetivo de materializar o bem público, 

estabelecendo uma inter-relação com o bem-estar privado, conforme se observa na obra 

de 1844, o Discours sur l'esprit positif (Discurso sobre o espírito positivo)283 

 

L'ensemble de la nouvelle philosophie tendra toujours à faire ressortir, aussi 
bien dans la vie active que dans la vie spéculative, la liaison de chacun à tous, 
sous une foule d'aspects divers, de manière à rendre involontairement familier 
le sentiment intime de la solidarité sociale, convenablement étendue à tous les 
temps et à tous les lieux. Non seulement l'active recherche du bien public sera 
sans cesse représentée comme le mode le plus propre à assurer communément 
le bonheur privé: mais, par une influence à la fois plus directe et plus pure, 
finalement plus efficace, le plus complet exercice possible des penchants 
généreux deviendra la principale source de la félicité personnelle, quand même 
il ne devrait procurer exceptionnellement d'autre récompense qu'une inévitable 
satisfaction intérieure.284 

                                                                                                                                   

grande lei fundamental, à qual é sujeita por uma necessidade invariável, e que me parece poder ser 
estabelecida solidamente, quer sobre as provas racionais fornecidas pelo conhecimento da nossa 
organização, quer sobre as verificações históricas que resultam de um exame atento do passado. 
Esta lei consiste que cada uma das nossas concepções principais, cada ramo dos nossos 
conhecimentos, passa sucessivamente por três estados teóricos diferentes: o estado teológico ou 
fitício; o estado metafísico ou abstrato; o estado científico ou positivo. 

 [...] 
 O sistema teológico chegou a mais elevada perfeição da qual seja susceptível, quando a ação 

providencial de um ser único substituiu o jogo variado das numerosas divindades independentes 
que tinham sido imaginadas originalmente. Do mesmo modo, o último termo do sistema metafísico 
consiste em conceber, no lugar das diferentes entidades específicas, só uma grande entidade geral, 
a natureza, encarada como a fonte única dos fenômenos. Similarmente, a perfeição do sistema 
positivo, para a qual ele tende sem cessar, embora seja muito provável que ele nunca consiga 
atingi-la, seria poder representar todos os diversos fenômenos observáveis como casos específicos 
de um só fato geral, como o da gravitação, por exemplo. 

 [...] 
 Agora que o espírito humano fundou a física celeste; a física terrestre quer mecânica, quer química; 

a física orgânica, seja vegetal, sejaanimal, resta-lhe, para concluir o sistema das ciências de 
observação, a fundação da física social. 

 [...] 
 Essa revolução geral do espírito humano está atualmente quase inteiramente realizada: não resta 

mais nada, como tenho explicado, que completar a filosofia positiva incluindo o estudo dos 
fenômenos sociais, e em seguida resumi-la num só um corpo de doutrina homogenea. Quando este 
duplo trabalho avançar suficientemente, o triunfo definitivo da filosofia positiva terá lugar 
espontaneamente, e restabelecerá a ordem na sociedade. (tradução livre) 

283 COMTE, Auguste. Discours sur l'esprit positif: ordre et progres. Paris: Librarie Philosophique J. 
Vrin, 1983, (Bibliotheque des textes philosophiques), p. 118-119. 

284 O conjunto da nova filosofia sempre tenderá a fazer sobressair na vida ativa bem como na vida 
especulativa a ligação de cada um a todos, sob uma multidão de aspetos diversos, de maneira a 
tornar involuntariamente familiar o sentimento íntimo da solidariedade social, convenientemente 
estendida a todos os tempos e a todos os lugares. Não somente a busca ativa do bem público será 
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No Système de Politique Positive (Sistema de Política Positiva), com publicação 

inicial de 1851 a 1854, Auguste Comte285 defende que deve ser estabelecida na sociedade 

uma situação de convivência harmoniosa, denominada de sociabilidade, colocada em 

posição superior à individualidade dos seres humanos, situação que será acançada pela 

permuta dos direitos pelos deveres. Nesse sentido, Comte286 realiza uma análise 

utilizando a construção teórica da lei dos três estados por meio da qual explica que, para 

remover a concepção teológica da condição de existência dos direitos, como expressão de 

poderes derivados de vontades sobrenaturais, a filosofia metafísica estabeleceu a idéia dos 

direitos humanos, que por conduzirem ao individualismo, consistem numa construção 

teórica que deve ser superada pela atitude moral do estado positivo, caracterizada pelo 

senso de dever: 

 

Pour lutter contre ces autorités théocratiques, la métaphysique des cinq 
derniers siècles introduisit de prétendus droit humains, qui ne comportaient 
qu'un office négatif. Quand on a tenté de leur donner une destination vraiment 
organique, ils ont bientôt manifesté leur nature anti-sociale, en tendant 
toujours à consacrer l'individualité. Dans l'etat positif, qui  n'admet plus de 
titres célestes, l'idée de droit disparait irrévocablement. Chacun a des devoirs, 
et  envers tous; mais personne n'a aucun droit proprement dit. Les justes 
garanties individuelles résultent seulement de cette universelle réciprocité 
d'obligations, qui reproduit l'équivalent moral des droits antérieurs, sans  offrir 
leurs graves dangers politiques. En d'autres termes, nul ne possède plus d'autre 
droit que celui de toujours faire  son devoir.287 

 

                                                                                                                                   

sem cessar representada como a modalidade mais adequada para assegurar comumemente o bem-
estar privado: mas, por uma influência ao mesmo tempo mais direta e mais pura, e finalmente mais 
eficaz, o mais completo exercício possível das inclinações generosas tornar-se-á a principal fonte 
de felicidade pessoal, mesmo quando não se deva procurar excepcionalmente uma outra 
recompensa que uma inevitável satisfação interior. (tradução livre) 

285 COMTE, Auguste. Systeme de politique positive: ou traite de sociologie, instituant la religion de 
l'humanite. Paris: C. Goeury et Dalmont, v.1, 1890, p. 361. 

286 Ibidem, p. 361. 
287 Para lutar contra essas autoridades teocráticas, a metafísica dos cinco últimos séculos introduziu os 

pretensos direitos humanos, que comportam apenas uma função negativa. Quando se tentou lhes 
dar um destino verdadeiramente orgânico, manifestaram logo a sua natureza antissocial, tendendo 
sempre a consagrar a individualidade. No estado positivo, que não mais admite títulos celestes, a 
ideia de direito desaparece irrevogavelmente. Cada um tem deveres, e para com todos; ninguém 
mais tem direitos propriamente ditos. As justas garantias individuais resultam somente desta 
universal reciprocidade de obrigações, que reproduz o equivalente moral dos direitos anteriores, 
sem oferecer seus graves perigos políticos. Em outros termos, ninguém não possui outro direito que 
não seja o de cumprir sempre com o seu dever. (tradução livre) 
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 O pensamento de Auguste Comte288 sobre os deveres que os cidadãos têm para 

com a sociedade, no espírito de solidariedade e em prol do bem comum, irá inspirá-lo a 

considerar que a propriedade dos bens é indissociável de uma necessária função social, 

estruturada como um fluxo de construção e gerenciamento de capitais, que pode ser 

interpretada como o estabelecimento de uma solidariedade intergeracional, visando ao 

progresso das sociedades humanas: 

 

Dans tout état normal de l'humanité, chaque citoyen quelconque, constitue 
réellement un fonctionnaire public, dont les attributions plus ou moins définies 
déterminent à la fois les obligations et les prétentions. Ce principe universel 
doit certainement s'étendre jusqu'à la propriété, où le positivisme voit surtout 
une indispensable fonction sociale, destinée à former et à administrer les 
capitaux par lesquels chaque génération prépare les travaux de la suivante. 
Sagement conçue, cette appréciation normale ennoblit sa possession, sans 
restreindre sa juste liberte, et même en la faisant mieux respecter.289 

 

Pierre Marie Nicolas Léon Duguit290 (1859-1928), jurista francês, autor de várias 

obras, dentre as quais estão Les transformations générales du Droit Privé depuis le Code 

Napoléon (As transformações gerais de direito privado a partir do Código de Napoleão) e 

Les Transformations Générales du Droit Public (As transformações gerais do Direito 

Público) publicadas respectivamente em 1912 e 1913, também foi, a exemplo de Auguste 

Comte, um opositor da idéia da titularidade de direitos pelos indivíduos, referindo-se de 

forma crítica às suas expressões mais significativas advindas do jusnaturalismo 

racionalista, que são a Declaração francesa dos Direitos do Homem de 1789 e o Código 

Civil francês, também denominado "Código de Napoleão", com primeira publicação em 

1804, e as demais codificações de outros países que foram nelas foram inspirados, pelo 

seu caráter individualista e pela concepção de direito subjetivo. 

                                            
288 Ibidem, p. 156. 
289 Em todo o estado normal da humanidade, qualquer que seja o cidadão, constitui na realidade um 

funcionário público, cujas atribuições mais ou menos definidas determinam ao mesmo tempo as 
suas obrigações e pretensões. Este princípio universal, certamente deve estender-se à propriedade, 
na qual o positivismo vê sobretudo uma indispensável função social, destinada a formar e 
administrar os capitais por meio dos quais cada geração prepara o trabalho da seguinte. Sabiamente 
concebida, essa apreciação normal enobrece a posse, sem restringir sua justa liberdade, e até 
mesmo a faz ser melhor respeitada. (tradução livre) 

290 DUGUIT, Leon. Las transformaciones de Derecho Público y Privado. Tradução da língua 
francesa para a língua espanhola por Adolfo G. Posada, Ramón Jaén e Carlos G. Posada. Granada: 
Editorial Comares, 2007, p. 151-153. 
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No desenvolvimento de suas idéiais, Léon Duguit291 observa, concernente ao 

direito subjetivo, a manifestação de uma vontade, que em si é uma abstração, sobrepondo-

se a outra vontade, estabelecendo na sociedade uma hierarquia de vontades, e inspirado na 

reflexão de Auguste Comte sobre o Direito em geral, interpreta o direito subjetivo, como 

sendo uma elaboração artificial de origem metafísica, vinculada com o individualismo, 

que deve ser substituída pela noção realista de função social. 

A concepção de solidariedade social, a exemplo do que se verificou nas ideias de 

Augusto Comte, está também presente na elaboração intelectual de Duguit através da qual 

se procura alcançar o entendimento da função social. A ideia de solidariedade é explicada 

por Duguit292 como uma interdependência real, um fator de coesão, decorrente das 

necessidades presentes na sociedade, por meio das quais os seres humanos se unem tanto 

pelo fato de suas necessidades serem comuns, quanto pela constatação de se apresentarem 

necessidades com extensa diversificação, portanto existe na sociedade uma mutiplicidade 

de funções sociais a cumprir para atendimento de todas as demandas existentes na 

sociedade. 

Por sua vez, a propriedade, segundo Léon Duguit293, não deve ser concebida 

como um direito subjetivo, ou seja, uma concepção metafísica, com base na vontade 

humana, pelo contrário, é um instituto jurídico resultante de uma estruturação econômica, 

e vez que há mudanças no modo como se dispõem ou articulam os vários elementos e 

relações que compõem a economia, a propriedade também precisa se atualizar, é o que se 

demonstra na reflexão voltada no sentido de concretizar a função social e os interesses 

coletivos contidos na sociedade, que se apresentam dignos de defesa pelo Estado: 

 

[...] la propiedad derecho subjetivo es uma concepción de orden puramente 
metafísico, en contradicción radical com el positivismo moderno. Decir que el 
individuo que posee un capital tiene un derecho sobre ese capital, es decir que 
tiene con relación a esta cosa una voluntad en si superior y que se impone 
como tal a la de los demás indivíduos.294 

                                            
291 Ibidem, p. 154-158. 
292 Ibidem, p. 160-161. 
293 Ibidem, p. 211-212, 214. 
294 [...] a propriedade direito sobjetivo é uma concepção de ordem puramente metafísica, em 

contradição com o positivismo moderno. Dizer que o indivíduo que possui um capital tem um 
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[...] la propiedad es una institución jurídica295 que se ha formado para 
responder a una necesidad económica, como por otra parte todas las 
instituciones jurídicas, y que evoluciona necesariamente con las necesidades 
económicas mismas. Ahora bien, en nuestras sociedades modernas la 
necesidad económica, a la cual ha venido a responder la propiedad institución 
jurídica, se transforma profundamente; por consiguiente, la propiedad como 
institucion jurídica debe transformarse también. La evolución se realiza 
igualmente aquí en el sentido socialista. Está también determinada por una 
interdependencia cada vez más estrecha de los diferentes elementos sociales. 
De ahí que la propiedad, por decirlo así, se socialice. Esto no siguífica que 
llegue a ser colectiva en el sentido de las doctrinas colectivistas; pero significa 
dos cosas: primeramente, que la propiedad individual deja de ser un derecho 
del individuo, para convertirse en una función social; y en segundo lugar, que 
los casos de afectación de riqueza a las colectividades, que jurídicamente 
deben ser protegidas, son cada día más numerosos.296 

 

Sobre esse pensamento no qual a ideia central é a configuração da propriedade 

resultando da evolução econômica das sociedades, cabe ressaltar que Leon Duguit297 em 

outros trechos de sua obra, afirma que não obstante utilize o vocábulo "socialista", não é 

vinculado a essa doutrina política, além disso, considera que a propriedade individual 

                                                                                                                                   

direito subjetivo sobre esse capital, é dizer que tem relação com a esta coisa uma vontade em si 
superior que se impõe como tal a dos outros indivíduos. (tradução livre) 

295 Na tradução a seguir foi utilizado o vocábulo instituição, porém, considera-se que a propriedade é 
um instituto jurídico. A explicação para essa distinção é de origem doutrinária. A propriedade sob 
análise neste estudo está de forma preponderante no âmbito privado, partindo dessa premissa e com 
a finalidade de realizar a distinção com relação à esfera pública, constata-se, por exemplo, a 
doutrina que Paulo Bonavides ao elucidar o pensamento de Carl Schmitt sobre as garantias 
constitucionais, explicando que existem as garantias referentes ao direito privado pertinentes aos 
institutos jurídicos, dentre os quais estão a propriedade, a família e a sucessão, enquanto que as 
garantias concerntes ao direito público são voltadas para as instituições, tais como, a autonomia 
municipal, o serviço público, a independência do judiciário, conforme se observa em 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16. ed. São Paulo, Malheiros, 2005, p. 
566. 

296 [...] a propriedade é uma instituição jurídica formada para responder às necessidades econômicas, 
como aliás todas as instituições jurídicas, e que evolui necessariamente com as mesmas 
necessidades econômicas. No entanto, nas nossas sociedades modernas a necessidade econômica, a 
qual veio responder a instituição jurídica da propriedade, se transforma profundamente; por 
conseguinte, a propriedade como instituição jurídica deve transformar-se também. A evolução se 
realiza igualmente aqui no sentido socialista. Está também determinada por uma interdependência 
cada vez mais estreita dos diferentes elementos sociais. Daí a propriedade, por assim dizer, se 
socialize. Isso não significa que chegue torna-se coletiva no sentido das doutrinas coletivistas, mas 
isso significa duas coisas: primeiramente, que a propriedade individual deixa de ser um direito do 
indivíduo para converter-se numa função social; e, segundo lugar, que os casos de destinação da 
riqueza às coletividades, que juridicamente devem ser protegidos, são cada dia mais 
numerosos.(tradução livre) 

297 Ibidem, p. 153, 216. 
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deve continuar a existir e a ser protegida, bem como admite como fato social a 

acumulação capitalista, que se viabiliza pela existência do instituto jurídico da 

propriedade: 

 
Entiéndase bien, que empleo esta palabra porque no tengo otra, que no implica 
en mi pensamiento ninguna adhesión a un partido socialista dado, que señala 
solamente la oposición entre un sistema jurídico fundado sobre la idea del 
derecho subjetivo del individuo y el fundado sobre la idea de una regla social 
que se impone al individuo. 
 
Jamás he escrito, que la situación econômica que representa la propiedad 
individual desaparece o debe desaparecer. Digo solamente que la noción 
jurídica sobre la cual descansa su protección social, se modifica. A pesar de lo 
cual, la propiedad individual persiste protegida contra todos lós atentados, 
incluso contra los que proceden del poder público. Es más, diría que está más 
fuertemente protegida que con la concepción tradicional. 
 
Por otra parte, admito como un hecho la posesión de la riqueza capitalista por 
un cierto número de individuos. No tengo por qué criticar o justificar ese 
hecho; sería un trabajo perdido, precisamente porque es un hecho.298 

 

Nesse sentido, seguindo uma linha de pensamento, que não admite as ideias 

socialistas do coletivismo, Léon Duguit299 considera que todos os indivíduos devem 

cumprir uma função social, o que inclui obrigações concernentes à propriedade, conforme 

se observa no seguinte trecho: 

 

En cuanto a la propiedad, no es ya en el Derecho moderno el derecho 
intangible, absoluto, que el hombre que posee riqueza tiene sobre ella. Ella es 
y ella debe ser; es la condición indispensable de la prosperidad y la grandeza 
de las sociedades y las doctrinas colectivistas son una vuelta a la barbarie. 
Pero la propiedad no es un derecho; es una función social. El propietario, es 

                                            
298 Entenda-se bem, que emprego esta palavra porque não tenho outra, que não implica em meu 

pensamento nenhuma adesão a um dado partido socialista, assinalando somente a oposição entre 
um sistema jurídico fundado sobre a ideia de direito subjetivo e o fundado sobre a ideia de uma 
regra social que se impõe ao indivíduo. 

 Jamais eu escrevi que a situação econômica que representa a propriedade individual desapareceria 
ou deveria desaparecer. Digo somente que a noção jurídica sobre a qual se baseia a sua proteção 
social, se modifica. Apesar disso, a propriedade individual persiste protegida contra todas as 
infrações, incluindo as que procedem do poder público. Além disso, eu diria que está mais 
fortemente protegida do que com a concepção tradicional.  

 Por outro lado, admito como um fato da riqueza capitalista possuída por certo número de 
indivíduos. Não tenho nada a criticar ou justificar esse fato, que seria um trabalho perdido, 
precisamente porque é um fato. (tradução livre) 

299 Ibidem, p. 158. 
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decir, el poseedor de una riqueza tiene, por el hecho de poseer esta riqueza, 
una función social que cumplir; mientras cumple esta misión sus actos de 
propietario están protegidos. Si no la cumple o la cumple mal, si por ejemplo 
no cultiva su tierra o deja arruinarse su casa, la intervención de los 
gobernantes es legítima para obligarle a cumplir su función social de 
propietario, que consiste en asegurar el empleo de las riquezas que posee 
conforme a su destino.300 

 

Portanto, segundo Duguit, a propriedade deve contribuir para o bem-estar e o 

desenvolvimento da sociedade politicamente organizada, o que autoriza os representantes 

do poder público, que dirigem o Estado, a implementar medidas que materializem sua 

função social, se esta não se realizar ou ocorrerem problemas quanto a sua execução. 

 

3.5 Advento do Estado Social e sua repercussão no Brasil 

A construção ideológica do Estado Social, como forma de superação da oposição 

entre o liberalismo e o socialismo, resulta da pluralidade de ideias que inter-relacionam os 

indivíduos e as organizações inseridas na sociedade com as funções sociais que todos 

devem desempenhar em prol de uma generalização do bem-estar, proclamando-se 

constitucionalmente direitos de sociais com o objetivo de reduzir as desigualdades 

materiais.  

As manifestações iniciais do Estado Social têm lugar no México e na Alemanha, 

praticamente ao fim da segunda década do século XX, conforme leciona Paulo 

Bonavides301. Seus vetores são expressões político-jurídicas representadas pela 

Constituição Mexicana de 1917, resultado do movimento revolucionário iniciado em 

                                            
300 Quanto à propriedade, esta já não é no Direito moderno o direito intocável, absoluto, que o homem 

que possui riqueza tem sobre ela. Ela é e ela deve ser; é a condição indispensável da prosperidade e 
da grandeza das sociedades e as doutrinas coletivistas são uma volta à barbárie. Porém a 
propriedade não é um direito é uma função social. O proprietário, ou seja, o possuidor de uma 
riqueza tem, pelo fato de possuir esta riqueza, uma função social que cumprir, enquanto cumpre 
esta missão seus atos de proprietário estão protegidos. Se não a cumpre ou a cumpre mal, se, por 
exemplo, não cultiva sua terra ou deixa arruinar sua casa, a intervenção dos governantes é legítima 
para obrigá-lo a cumprir sua função social de proprietário, que consiste em assegurar o emprego 
das riquezas que possui conforme seu destino. (tradução livre) 

301 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 5. ed. São Paulo, Malheiros, 2004, p. 339. 
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1910 no México, e pela Constituição de Weimar de 1919, consequência dos problemas 

sociais alemães agravados pela Primeira Guerra Mundial (1914-1918), sendo que em 

ambas há disciplinamento do direito de propriedade em prol do bem comum da 

coletividade. 

A consideração de que a propriedade está sujeita a um condicionamento social, 

repercutiu de forma prática no México, que apresentava no século XIX uma desigual 

estrutura fundiária, constante motivação para revoltas e imobilização da economia. Em 

razão disso, em 1856, Ignacio Comonfort, que estava exercendo a presidência da 

República, expediu a Ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las 

corporaciones civiles y religiosas de México (Lei de desamortização das propriedades 

rurais e urbanas das corporações civis e religiosas do México), que adjudicou aos 

arrendatários as referidas propriedades das referidas corporações existentes no México 

pelo valor correspondente a renda paga, observadas as disposições contidas na referida 

lei302.  

Em 1910, inicia-se um movimento revolucionário opondo-se a reeleição de 

Porfirio Díaz para a Presidência da República, sendo que no curso da revolução vêm à 

tona esforço para obter soluções para os problemas agrários, que é simbolizado no lema 

Tierra y Libertad (Terra e Liberdade) utilizado por Emiliano Zapata (1879-1919)303. Ao 

final da revolução mexicana tem-se a promulgação da Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos304, publicada no Diário Oficial da Federação Mexicana, em 5 

de fevereiro de 1917. 

A primazia que deve estar presente com relação aos assuntos que envolvem a 

sociedade, não obstante existam garantias para o particular, tem como exemplo, o artigo 
                                            
302 MÉXICO. Câmara dos Deputados. Ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de 

las corporaciones civiles y religiosas. Disponível em: 
<http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/6162/32924/file/Leyes_Reforma.pdf. 
Acesso em: 11 dez. 2010. 

303 MÉXICO. Portal México 2010 – Bicentenário do início da Independência. Centenário do início da 
Revolução. Emiliano Zapata y la Revolución Agraria del Sur. Disponível em:  
<http://www.bicentenario.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=122:emiliano
-zapata-y-la-revolucion-agraria-del-sur&catid=70:200-anos-de-historia>. Acesso em: 11 dez. 2010. 

304 MÉXICO. Câmara dos Deputados. Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
(Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos). Texto original disponível em: 
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917.pdf>. Acesso em: 
11 dez. 2010. 
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27 da Constituição Mexicana de 1917 no qual é determinado que a apropriação da 

propriedade privada pelo Estado somente se dará por utilidade pública e mediante 

indenização, mas frisa que La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el interes público.305 

A outra forma pioneira de Estado Social de Direito é a advinda da Constituição 

de Weimar de 1919, que instituiu a República Parlamentar na Alemanha, após a Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918) e o período de turbulência social que se seguiu, sendo 

mencionado, na obra Rechtsphilosophie (Filosofia do Direito) de Gustav Radbruch, um 

trecho do artigo 153 da referida constituição que determina: “A propriedade obriga. O seu 

uso há de ser, ao mesmo tempo um serviço para o bem geral”; observando que “a função 

social do direito, ainda deixada ao critério da ética, alcança uma mudança de rumo em 

direção ao dever jurídico”. Porém, segundo Radbruch, a medida que determina a 

compatibilização entre as dimensões individual e social da propriedade e a possibilidade 

de sancionar o titular da propriedade que não esteja cumprindo a função social não é 

tarefa da “ciência de valores” da Filosofia do Direito, mas sim da “ciência dos fatos” da 

Economia306. 

No início da década de 30 do século XX, o mundo encontra-se numa grande 

depressão econômica iniciada nos Estados Unidos da América com a quebra da Bolsa de 

Nova York em 24 de outubro de 1929, atingindo também o Brasil, afetando o preço do 

café, principal produto de exportação. A mencionada crise, conforme explica Francisco 

de B. B. de Magalhães Filho307, desestruturou o domínio político da oligarquia dos 

cafeicultures, intensificou o descontentamento da classe média urbana, de grandes 

parcelas da pequena burguesia, e também, das oligarquias regionais. 

Nesse contexto, ocorre a Revolução de 1930 que coloca na chefia do governo 

Getúlio Dornelles Vargas (1883-1954) e, posteriomente, em 16 de julho de 1934, é 

                                            
305 A Nação terá a todo tempo o direito de impor à propriedade privada as modalidades ditadas pelo 

interesse publico. (tradução livre) 
306 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Tradução de Marlene Holzhausen. São Paulo: Martins 

Fontes, 2004, p. 207. 
307 MAGALHÃES FILHO, Francisco B. B. de. História econômica. s.l. 8. ed. Sugestões Literárias. 

1982, p. 423. 
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promulgada Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil308. A mencionada 

carta jurídico-política é a manifestação inicial do Estado Social no Brasil, que possui 

influência da Constituição alemã de Weimar, segundo explica José Afonso da Silva309, 

com o objetivo delineado no preâmbulo de “organizar um regime democrático, que 

assegure à Nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico”, 

configurando socialmente o instituto jurídico da propriedade, conforme se observa nos 

seguintes trechos: 

 

Art 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à 
segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 
 
[...] 
 
17) É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o 
interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar. A desapropriação 
por necessidade ou utilidade pública far-se-á nos termos da lei, mediante prévia 
e justa indenização. Em caso de perigo iminente, como guerra ou comoção 
intestina, poderão as autoridades competentes usar da propriedade particular até 
onde o bem público o exija, ressalvado o direito à indenização ulterior.  

 

O evento significativo nesse período, no que concerne ao meio ambiente, foi a 

aprovação do Código Florestal de 1934, por meio do Decreto nº 23.793, com vários 

dispositivos relacionando o direito de propriedade e o meio ambiente, permanecendo 

eficaz até entrada em vigor do Código Florestal veiculado pela Lei nº 4.771/1965. Pelo 

artigo 1º do Decreto nº 23.793/34, as florestas existentes no territorio nacional 

consideradas no seu conjunto foram caracterizadas como bem de interesse comum de 

todos os habitantes do país, devendo os direitos de propriedade ser exercidos com as 

limitações estabelecidas pelas as leis em geral e pelo referido Código, sendo que o artigo 

2º estendeu a aplicação dos dispositivos também às demais formas de vegetação, 

reconhecidas de utilidade às terras onde estavam localizadas.  

                                            
308 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição 

da República dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao34.htm>. Acesso em: 11 
dez. 2010. 

309 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 
164. 
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Havia determinação de classificação das florestas como protetoras, segundo o 

artigo 4º do Código Florestal de 1934, quando destinadas a conservar o regime das águas, 

evitar a erosão das terras, fixar dunas, auxiliar defesa das fronteiras, proteger locais de 

beleza natural, proteger espécimes raros da fauna, sendo que, pelo artigo 11, as florestas 

de propriedade privada poderiam ser declaradas como protetoras, cabendo ao proprietário, 

conforme parágrafo único, a indenização das perdas e danos comprovados. 

Qualquer floresta de propriedade privada poderia ser considerada pelo governo 

federal, por critérios de necessidade ou conveniência, como floresta remanescente, 

conforme artigo 12 do Código Florestal de 1934, podendo ser desapropriada, salvo se o 

proprietario se obrigasse, por si, seus herdeiros e sucessores, a mantê-la sob o regime 

legal correspondente. Além disso, segundo artigo 13 do referido código, as terras de 

propriedade privada, cujo florestamento, total ou parcial, conforme a situação topográfica, 

fosse julgado necessario pela autoridade florestal, ouvido o conselho respectivo, poderiam 

ser desapropriadas para esse fim, caso o proprietario não consentisse que tal serviço se 

executasse por conta da fazenda publica, ou se o não realizasse ele proprio, conforme as 

instruções da referida autoridade, hipótese em que, segundo o § 1º, ele teria direito a 

compensações conforme estipulado em lei. Vale ressaltar que, conforme § 2º, do referido 

artigo 13, quando existissem terras inexploradas ou inaproveitadas para fins econômicos, 

o poder publico poderia fazer o florestamento sem efetuar a desapropriação, ficando a 

floresta resultante sob o regime do Código Florestal. 

Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas outorga uma nova Constituição310 

para o país, inspirada no facismo europeu, conforme explica Antonio Carlos Wolkmer311, 

iniciando o período ditatorial denominado historicamente de Estado Novo (1937-1945). 

Quanto ao instituto jurídico da propriedade, suprimiu-se a ressalva presente na 

Constituição de 1934, de que o referido direito não poderia ser exercido contra o interesse 

social ou coletivo, conforme se observa pelo texto a seguir: 

 

                                            
310 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição 

dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao37.htm>. Acesso em: 11 
dez. 2010. 

311 WOLKMER, Antonio Carlos. História do Direito no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 
113. 
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Art 122 - A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no 
País o direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
 
[...] 
 
14) o direito de propriedade, salvo a desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, mediante indenização prévia. O seu conteúdo e os seus 
limites serão os definidos nas leis que lhe regularem o exercício; 

 

Durante o período do governo de Vargas (1930-1945) verifica-se o propósito de 

realizar intervenções de âmbito social envolvendo o instituto jurídico da propriedade. 

Nesse sentido, procurou-se resolver tanto a questão de habitação quanto o problema 

agrário, sendo que o modo de solucionar ambas as situações ocorreu por meio de medidas 

jurídico-econômicas, com o objetivo de facilitar a aquisição de bens imóveis visando 

pluralizar as propriedades no espaço urbano e rural. 

No que diz respeito ao problema habitacional, antes mesmo da Revolução de 

1930, procurava-se incentivar a construção de casas populares. Nesse sentido, Epitácio 

Lindolfo da Silva Pessoa (1865-1942), presidente da República no período de 28/07/1919 

a 15/11/1922, expediu o Decreto nº 14.813/1921312, que aprovou regulamento para 

execução dos Decretos nº 2.407/1911 e nº 4.209/1920, determinando a concessão de 

benefícios, tais como isenção de tributos e cessão gratuita de terrenos de propriedade 

federal, para a construção de casas que eram destinadas a princípio a serem alugadas para 

os trabalhadores, mas caso o inqulino quisesse adquirir o imóvel, a sociedade anônima ou 

cooperativa era obrigada a vendê-las com margem de lucro máximo de dez por cento. 

Por sua vez, Getúlio Vargas considerava uma ótima solução para resolver as 

questões sociais das classes trabalhadoras, que não afetaria as classes dominantes, a 

utilização dos fundos de recursos previdenciários das Caixas de Aposentadorias e Pensões 

- CAPs, conforme explica Nabil Georges Bonduki313. As referidas CAPs haviam sido 

                                            
312 BRASIL. Senado Federal. Decreto nº 14.813/1921.  Disponível em: 

<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=44950&tipoDocumento=DEC
&tipoTexto=PUB>. Acesso em: 12 mar. 2011. 

313 BONDUKI, Nabil Georges. Origens da habitação social no Brasil: arquitetura moderna, lei do 
inquilinato e difusão da casa própria. São Paulo: Estação Liberdade: FAPESP, 1998, p. 103. 
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criadas a partir do Decreto nº 4.682/1923314, conhecido por Lei Elói Chaves, autor do 

projeto respectivo, estabelecendo um regime previdenciário para atender os ferroviários 

de cada uma das empresas de estradas de ferro existentes no país, que se estendeu, 

posteriormente, no que fosse aplicável, aos portuários e marítimos pela Lei n° 

5.109/1926; aos trabalhadores dos serviços telegráficos e radiotelegráficos conforme a Lei 

n° 5.485/1928; aos empregados nos serviços de força, luz e bondes segundo o Decreto n° 

19.497/1930; aos empregados dos demais serviços públicos concedidos ou explorados 

pelo Poder Público na forma do Decreto nº 20.465/1931; e aos trabalhadores dos serviços 

de mineração pelo Decreto nº 22.096/1932.315 

Nesse sentido, foi estabelecida a possibilidade de utilização dos fundos dos 

recursos previdenciários das CAPs em habitação social, segundo comenta Bonduki316, por 

meio do Decreto nº 19.496/1930317, permitindo a aplicação dos referidos fundos na 

construção de casas para os associados das respectivas caixas, com a suficiente garantia 

hipotecária, e desde que preenchidas as condições previstas no referido decreto, além 

disso, poderiam ser concedios os benefícios do Decreto nº 14.813/1921, no que fosse 

cabível. 

Posteriormente, a partir de 1933, as CAPs foram gradualmente substituídas pelos 

Institutos de Aposentadorias e Pensões - IAPs, com rendas baseadas na contribuição dos 

associados, das empresas e do Estado, dentre outras receitas, passando o controle da 

gestão dos IAPs para o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, sendo que, com o 

Decreto nº 1.749318, de 28 de junho de 1937, foi aprovado o regulamento para a aquisição 

de prédios destinados a moradia dos associados e sede dos Institutos, e Caixas de 

                                            
314 BRASIL. Ministério da Previdência Social. Sistema de Legislação da Previdência social. Decreto 

nº 4.682/1923 (Lei Eloy Chaves). Disponível em: 
<http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/1923/4682.htm>. Acesso em: 12 mar. 2011. 

315 BRASIL. Ministério da Previdência Social. História da Previdência Social. Disponível em: 
<http://www1.previdencia.gov.br/pg_secundarias/previdencia_social_12_04-A.asp>. Acesso em: 
12 mar. 2011. 

316 BONDUKI, Nabil Georges. Origens da habitação social no Brasil: arquitetura moderna, lei do 
inquilinato e difusão da casa própria. São Paulo: Estação Liberdade: FAPESP, 1998, p.103. 

317 BRASIL. Senado Federal. Decreto nº 19.496/1930.  Disponível em: 
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=37793&tipoDocumento=DEC
&tipoTexto=PUB>. Acesso em: 12 mar. 2011. 

318 BRASIL. Senado Federal. Decreto nº 1.749/1937.  Disponível em: 
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=102884&tipoDocumento=DEC
&tipoTexto=PUB>. Acesso em: 12 mar. 2011. 
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Aposentadorias e Pensões, que permitiu uma atuação com maior intensidade no âmbito 

habitacional, com a possibilidade de uma maior destinação de recursos, segundo explica 

Bonduki319. Além disso, vale ressaltar as condições de financiamento previstas no 

referido decreto, tais como: taxa de juros de 6% a 8% por cento ao ano (artigo 2º); no 

caso de construção de prédio, o prazo de pagamento do associado poderia ser de até 20 

anos, dilatando-se para 25 anos, se este tivesse família composta de mais de quatro filhos 

menores de 16 anos ou se com mais de 16 anos, fossem incapazes de prover a própria 

subsistência ou em frequência de estudos (artigo 4º, §§ 1º e 2º), sendo que, na aquisição 

de prédio já edificado com no máximo 5 anos, o pagamento da dívida deveria efetuar-se 

no prazo máximo de 10 anos, contudo, em se tratando de aquisição de prédio 

completamente novo, seria de até 20 anos (art. 5º, § 2º); estendendo-se os benefícios do 

Decreto nº 14.813/1921, no que fosse aplicável, para a construção de prédios visando a 

instalação das sedes dos IAPs e das CAPs e a moradia de seus associados (artigo 18).  

Cabe observar, que o Decreto nº 1.749/1937, possuia a finalidade de 

proporcionar oportunidade de habitação para os que não eram proprietários de imóveis, 

nesse sentido: 

 

Art. 6º. O financiamento ao associado destina-se exclusivamente à aquisição, 
edificação, ou liberação, da respectiva moradia, excluido todo associado que já 
possua moradia construida ou financiada por outro Instituto ou Caixa de 
Aposentadoria e Pensões, pelo Instituto Nacional de Previdência ou por Caixa 
Econômica. 

 

Quanto à utilização dos recursos dos institutos de previdência com o objetivo de 

solucionar os problemas habitacionais urbanos, por meio dos instrumentos normativos 

que permitiam a aplicação das receitas obtidas em financimento de imóveis, existiam as 

seguintes dificuldades, segundo expõe Bonduki320: a necessidade dos institutos de 

preservarem seus patrimônios, investindo em aplicações que proporcionassem 

rentabilidade, bem como o fato de que estavam "privados da contribuição do Estado, que 

                                            
319 BONDUKI, Nabil Georges. Origens da habitação social no Brasil: arquitetura moderna, lei do 

inquilinato e difusão da casa própria. São Paulo: Estação Liberdade: FAPESP, 1998, p. 104. 
320 BONDUKI, Nabil Georges. Origens da habitação social no Brasil: arquitetura moderna, lei do 

inquilinato e difusão da casa própria. São Paulo: Estação Liberdade: FAPESP, 1998, p. 114-115. 
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nunca integralizou a parte que lhes cabia nas receitas, e subordinados a uma concepção 

corporativa e fragmentária". Esses fatores, conforme Bonduki321, não permitiram uma 

política habitacional estável, contudo, os institutos "realizaram uma produção 

significativa, de grande valor arquitetônico e urbanístico, e marcam as origens da 

habitação social no Brasil". 

No que concerne ao âmbito rural, visando à expansão das fronteiras agrícolas foi 

criada em 1938 a Divisão de Terras e Colonização do Ministério da Agricultura, segundo 

informa Dryden Castro de Arezzo322. Posteriormente, o Decreto-lei nº 2.009/1941323 

determinou regras quanto à organização de núcleos coloniais, sendo cada núcleo "uma 

reunião de lotes medidos e demarcados, formando um grupo de pequenas propriedades 

rurais" (art. 1º), com formação que poderia ser promovida pela União e também pelos 

Estados, Municípios, empresas de viação férrea ou fluvial, companhias, associações e 

particulares, estando sujeitos a fiscalização governamental (arts. 2º e 3º). Os lotes nos 

núcleos coloniais, conforme artigos 14 a 17 do referido decreto-lei seriam vendidos 

mediante pagamento à vista ou a prazo, com preços fixados por vários critérios, dentre os 

quais está a finalidade social da colonização, sendo classificados em rurais (destinados à 

lavoura e criação, com extensão entre 10 e 50 hectares, salvo casos especiais, 

devidamente justificados e submetidos à aprovação do Presidente da República) e urbanos 

(situados na sede do núcleo, destinados a formar a futura povoação, com uma área 

maxima de 3.000 metros quadrados, salvo se destinados a fins especiais). 

No sentido de efetivar o processo colonizador previsto no Decreto-lei nº 

2.009/1941, haveria no núcleo, conforme artigo 7º, um campo de demonstração das 

culturas próprias da região ou de outras economicamente aconselháveis; escolas para 

ensino rural; pequenas oficinas para o trabalho do ferro e da madeira; serviço médico e 

farmacêutico; cooperativas de venda, consumo e crédito, bem como, segundo o artigo 12, 

isenção de todos os tributos durante 5 primeiros anos do estabelecimento do colono no 

lote, sendo, além disso, estabelecidas regras com o objetivo de que os futuros 

                                            
321 Ibidem, p. 115. 
322 AREZZO, Dryden Castro de. Colonização. Brasília, DF: Fundação Petrônio Portella, 1982. (Curso 

de direito agrario,v.7), p. 18. 
323 BRASIL. Senado Federal. Decreto-lei nº 2.009/1941.  Disponível em: 

<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=39427&tipoDocumento=DEL
&tipoTexto=PUB>. Acesso em: 20 mar. 2011. 
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proprietários dos lotes permanecessem na área adquirida e se dedicassem a produção 

agrícola, conforme se observa a seguir: 

 

Art. 23. Só poderão adquirir lotes rurais: 
 
a) quem, sendo maior de 18 anos, não for proprietário rural na região em que 
estiver localizado o núcleo colonial; 
 
b) quem se comprometer a passar a residir com sua família no lote rural que lhe 
for concedido; 
 
c) quem, satisfazendo as exigências da letra a, se obrigar a trabalhar e dirigir, 
no local, os trabalhos agricolas do lote; 
 
d) quem, satifazendo as condições exigidas pelas letras a, b e c não exercer 
função pública, quer, quer como funcionário, quer como extranumerário. 

 

Posteriormente, o Decreto-lei nº 6.117/1943324 expediu novamente regulamento 

sobre a fundação dos núcleos coloniais, que praticamente reproduziu a redação do 

Decreto-lei nº 2.009/1941, revogado pelo referido instrumento normativo, destacando-se 

as seguintes alterações: redução do prazo da isenção tributária de 5 para 3 anos, redução 

do limite máximo do lote rural de 50 para 30 hectares. 

Por sua vez, o Decreto-Lei nº 3.059/1941 determinou a criação de Colônias 

Agrícolas Nacionais325; com a finalidade de "receber e fixar, como proprietários rurais, 

cidadãos brasileiros reconhecidamente pobres que revelem aptidão para os trabalhos 

agrícolas e, excepcionalmente, agricultores qualificados estrangeiros". Os lotes rurais 

seriam concedidos gratuitamente, dependendo do adimplemento das obrigações previstas 

no referido decreto-lei, principalmente o cumprimento em prazo estabelecido de produção 

agrícola em "condições satisfatórias de técnica e extensão" (art. 12). Haveria aprendizado 

agrícola e escolas primárias (arts. 6º e 8º), colonos seriam reunidos em cooperativas de 

produção, venda e consumo (art. 9º) e as colônias seriam administradas por agrônomos 

                                            
324 BRASIL. Senado Federal. Decreto-Lei nº 6.117/1943.  Disponível em: 

<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=5762>. Acesso em: 20 mar. 
2011. 

325 BRASIL. Senado Federal. Decreto-Lei nº 3.059/1941.  Disponível em: 
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=18856>. Acesso em: 20 mar. 
2011. 
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nomeados em comissão (art. 29). Cabe observar a existência de regras no que diz respeito 

à proteção ambiental: 

 

Art. 4º Escolhida a região para a colônia, proceder-se-á à elaboração do plano 
geral de colonização e orçamento dos respectivos trabalhos, os quais deverão 
ser submetidos à aprovação do Presidente da República. 
 
§ 1º A área do lote variará de 20 a 50 hectares. 
 
§ 2º Tratando-se de regiões de florestas naturais, em cada lote será mantida uma 
reserva florestal não inferior a 25 % da sua área total. 
 
§ 3º Sempre que possivel será mantida uma grande reserva florestal típica da 
região, em torno da colônia. 
 
§ 4º Na elaboração do plano geral de colonização, serão respeitadas as belezas 
naturais da região, bem como cuidar-se-á da proteção à sua flora e fauna. 

 

Posteriormente, foi expedido o Decreto-lei nº 4.504/42, sobre a criação de 

núcleos coloniais agro-industriais326, com a finalidade de estimular a prática racionalizada 

das indústrias agrícolas e "contribuir para a estabilidade da família rural, mediante a 

preparação de ambiente favorável ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das suas 

aptidões pelo combate ao desnível econômico" (art. 1º), a amortização do débito 

proveniente da aquisição do lote seria feita em 10 prestações iguais e anuais, vencendo-se 

a primeira no último dia do terceiro ano da ocupação efetiva do lote, com participação 

compulsória em cooperativa (arts. 6º e 7º). Os referidos núcleos teriam sedes com 

serviços de saúde e utilidade pública, escolas primária e secundária e ensino 

profissionalizante ligado às atividades do núcleo (art. 8º), sendo dirigidos por agrônomos 

(art. 14), apresentando a seguinte estrutura formal e produtiva: 

 

Art. 2º. Os núcleos agro-industrias serão criados por decreto executivo em 
regiões que disponham de quedas d'água aproveitaveis para a produção de 
energia elétrica destinada aos serviços públicos e à formação, por iniciativa 
privada ou do Governo, de um parque industrial que assegure a utilização das 
matérias primas próprias da região, de origem mineral, vegetal ou animal e 
mercado consumidor assim para essas matérias primas quando conservadas in 
natura, como para os produtos industrializados delas resultantes. 

                                            
326 BRASIL. Senado Federal. Decreto-Lei nº 4.504/1942.  Disponível em: 

<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=24650>. Acesso em: 20 mar. 
2011. 
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Quanto à política agrário-colonizadora, Dryden Castro de Arezzo327 observa que 

não obstante existissem falhas "quanto ao nível técnico", durante o período de vigência da 

Divisão de Terras e Colonização do Ministério da Agricultura, que encerrou suas 

atividades com a criação do Instituto Nacional de Imigração e Colonização pela Lei nº 

2.163/1954, ocorreu a "implantação e consolidação de várias unidades de colonização", 

tais como: os núcleos coloniais de Tinguá (Decreto nº 2.496/1938328) e Duque de Caxias 

(Decreto-lei nº 3.266/1941329 e Decreto nº 8.310/1941330) no Estado do Rio de Janeiro; a 

Colônia Agrícola Nacional de Goiás (Decreto nº 6.882/1941331, com sede no atual 

Município de Ceres/GO332); a Colônia Agrícola Nacional da Maranhão no Município de 

Barra do Corda/MA (Decreto nº 10.325/1942333); a Colônia Agrícola Nacional “General 

Osorio” (Decreto nº 12.417/1943334) no Estado do Paraná; a Colônia Agrícola Nacional 

"Dourados" no antigo Território Federal de Ponta Porã (Decreto-lei nº 5.941/1943335) 

atualmente parte do Mato Grosso do Sul336. 

                                            
327 AREZZO, Dryden Castro de. Colonização. Brasília, DF: Fundação Petrônio Portella, 1982. (Curso 

de direito agrario,v.7), p. 18-19. 
328 BRASIL. Senado Federal. Decreto nº 2.496/1938.  Disponível em: 

<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=17737&tipoDocumento=DEC
&tipoTexto=PUB>. Acesso em: 20 mar. 2011. 

329 BRASIL. Senado Federal. Decreto-lei nº 3.266/1941.  Disponível em: 
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=25198&tipoDocumento=DEL
&tipoTexto=PUB>. Acesso em: 20 mar. 2011. 

330 BRASIL. Senado Federal. Decreto nº 8.310/1941.  Disponível em: 
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=31511&tipoDocumento=DEC
&tipoTexto=PUB>. Acesso em: 20 mar. 2011. 

331 BRASIL. Senado Federal. Decreto nº 6.882/1941.  Disponível em: 
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=33099&tipoDocumento=DEC
&tipoTexto=PUB>. Acesso em: 20 mar. 2011. 

332 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Histórico, gentílico e formação 
administrativa de Ceres/GO.  Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/goias/ceres.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2011. 

333 BRASIL. Senado Federal. Decreto nº 10.325/1942.  Disponível em: 
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=37160&tipoDocumento=DEC
&tipoTexto=PUB>. Acesso em: 20 mar. 2011. 

334 BRASIL. Senado Federal. Decreto nº 12.417/1943.  Disponível em: 
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=16204&tipoDocumento=DEC
&tipoTexto=PUB>. Acesso em: 20 mar. 2011. 

335 BRASIL. Senado Federal. Decreto-lei nº 5.941/43.  Disponível em: 
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=5888&tipoDocumento=DEL&t
ipoTexto=PUB>. Acesso em: 20 mar. 2011. 

336 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Histórico, gentílico e formação 
administrativa de Dourados/MS.  Disponível em: 
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Vale ressaltar que, demonstrando motivações sociais, econômicas e ambientais, 

foi expedido em 21 de julho de 1941, o Decreto-lei nº 3.365337, ainda vigente, que 

disciplina as desapropriações por utilidade pública. O referido diploma legal estabelece, 

em seu artigo 2º, que, por meio de declaração de utilidade pública, todos os bens poderão 

ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios. 

As hipóteses de utilidade pública estão elencadas no artigo 5º do referido artigo, sendo, 

por exemplo, o socorro público em caso de calamidade; a salubridade pública; a criação e 

melhoramento de centros de população, com abastecimento regular de meios de 

subsistência; o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da 

energia hidráulica; a assistência pública, as obras de higiene e decoração, casas de saúde, 

clínicas, estações de clima e fontes medicinais; a abertura, conservação e melhoramento 

de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; a preservação e 

conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou integrados em conjuntos 

urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias para manutenção e o realce dos 

aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a proteção de paisagens e locais 

especialmente beneficiados pela natureza. 

Constata-se, portanto, no Brasil do período Vargas, uma utilização de 

instrumentos jurídicos que demonstram a supremacia do interesse público voltado para o 

alcance de objetivos sociais, incidindo sobre o direito de propriedade e o meio ambiente, 

por meio da normatização da proteção para as florestas e demais formas de vegetação, e o 

estabelecimento de regras para desapropriação por necessidade ou utilidade públicas. 

Além disso, ocorreu a implantação de medidas jurídico-econômicas direcionadas à 

resolução dos problemas estruturais existentes, tanto no que diz respeito a prover 

habitação urbana para as classes trabalhadoras, bem como, visando pluralizar a 

propriedade dos bens imóveis no âmbito rural, com o incentivo da agricultura familiar. 

 

                                                                                                                                   

<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/matogrossodosul/dourados.pdf>. Acesso em: 20 
mar. 2011. 

337 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto-lei nº 
3365/41. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3365.htm>. 
Acesso em: 20 mar. 2011. 
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4 COMPATIBILIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE 

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), reflexões sobre a importância e a 

necessidade da presença dos valores do humanismo, da democracia e da solidariedade nas 

sociedades, levaram ao desenvolvimento do neoconstitucionalismo, que apresenta como 

característica primordial a afirmação da Constituição instituidora de um Estado 

Democrático, como fundamento e eixo de articulação em torno de si, de forma imediata 

ou mediata, de vários tipos de normas, que devem estar em conformidade com seus 

preceitos. 

Paralelamente, ocorre a emergência da questão ambiental, comum a vários 

países, formalmente manifestada nas declarações produzidas pelas conferências da 

Organização das Nações Unidas. Ademais, a característica transnacional dos problemas 

ecológicos é evidente, tendo em vista que a degradação ou poluição provocada por um 

país pode afetar vários países, atingindo interesses econômicos e sociais. 

No estabelecimento de diretrizes para resolução das questões socioambientais, 

observa-se a necessidade de se inter-relacionar o Direito, a Economia e a Ecologia. A 

conexidade entre essas ciências é até mesmo percebida pela estrutura etimológica de suas 

denominações, dessa forma, pelo exame das partes constituintes dos termos Economia338 

e Ecologia339, constata-se que as referidas palavras são formados por vocábulos gregos e 

possuem um componente em comum que é o elemento "eco" (oikos) significando casa ou 

habitação, sendo que "nomia" advém de nomos que pode ser traduzido como aquilo que é 

de lei e de Direito, portanto, a Economia necessita das normas jurídicas para estabelecer a 

                                            
338 Economia é um termo utilizado desde a Antiguidade, apresentando numa acepção inicial o 

significado de "ordem ou regularidade de uma totalidade qualquer, seja uma casa, uma cidade, um 
Estado ou o mundo", no sentido de ciência é geramente denominada Economia Política e volta-se 
ao estudo do comportamento racional humano na alocação dos recursos visando à satisfação de 
necessidades materiais da melhor forma possível, enfrentando situações de escassez, segundo 
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 350-
357. 

339 Ecologia é vocábulo que foi criado em 1866, pelo biólogo e médico alemão Heinrich Haeckel 
(1834-1917), e inserido no livro de sua autoria "Morfologia geral dos seres vivos", significando a 
ciência que estuda as interações dos seres vivos (elementos bióticos) entre si e com o meio físico 
(elemento abióticos, tais como o solo, os recursos hídricos, o ar e o clima), conforme explica 
MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 5. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007, p. 107.   
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organização adequada, com o objetivo de proporcionar o bem-estar material dos 

indivíduos na sociedade, enquanto que "logia" tem origem em logus exprimindo os 

sentidos de palavra, razão e ciência, e, dessa forma, a Ecologia dirige-se ao estudo das 

condições que mantenham o equilíbrio ambiental nos ecossistemas. Essa interligação 

deve ser materializada na elaboração de políticas públicas, veiculadas por instrumentos 

legais, nos quais seja considerado o tratamento das repercussões econômicas e ecológicas, 

de que são exemplo, as externalidades e o custo socioambiental. 

Toda essa problemática possui um sentido filosófico, que influi no âmbito da 

hermenêutica constitucional, no que concerne ao paradigma que servirá de base de 

interpretação, incidindo na construção, aplicação e no controle das leis e demais atos 

normativos. Nesse sentido, está a inclinação para reconhecer um paradigma biocêntrico 

ou o direcionamento do paradigma antropocêntrico à compatibilização socioambiental, 

revelando uma mudança em prol da conscientização de que os seres humanos estão 

inseridos na biosfera, conjunto interativo de todos os ecossistemas da Terra, o que conduz 

a compreensão que a vida humana está interligada à vida de outros seres vivos e, portanto, 

deve-se zelar pelo equilíbrio ambiental que considere a vida de uma forma integral.  

 

4.1 Neoconstitucionalismo, propriedade e meio ambiente 

O neoconstitucionalismo apresenta, segundo Luis Roberto Barroso, três 

referências: a filosófica, a teórica, e a histórica340. A referência filosófica é o pensamento 

pós-positivista que leva em consideração os direitos fundamentais estruturados sobre a 

dignidade do ser humano e a função social do direito. A referência teórica envolve a 

admissão da força normativa da Constituição, enunciada por Konrad Hesse, a ampliação 

da jurisdição constitucional, e a nova hermenêutica que considera que as normas 

constitucionais são compostas por regras e princípios, e que existindo uma colisão entre 

os princípios, deverá ser realizado um juízo de ponderação com a finalidade de produzir 

uma solução que se revele a mais adequada à materialização equilibrada dos valores 
                                            
340 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito (o triunfo 

tardio do direito constitucional no Brasil). Revista Forense. Rio de Janeiro, v. 384, p. 71-104, 
mar.-abr. 2006. 
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contidos no texto constitucional para o caso em concreto. A referência histórica está nas 

Constituições que incorporam valores democráticos, promulgadas após períodos 

ditatoriais como, por exemplo, a Constituição Italiana (1947) e a Lei Fundamental Alemã 

(1949). 

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 1948, 

consistindo num dos documentos fundamentais das Nações Unidas341, é afirmado no 

artigo 17, que “toda a pessoa, individual ou coletiva, tem direito à propriedade” e 

“ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade”, por sua vez, é dito no 

artigo 29, que “o indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é 

possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade” e que “ninguém está 

sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei" com a finalidade exclusiva de 

"promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros e a fim de 

satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade 

democrática”, revelando por meio de uma interpretação sistemática e teleológica, a 

compatibilização necessária entre os âmbitos individual e social, que deve envolver o 

instituto jurídico da propriedade. 

No Brasil, como resultado da democratização, após o período da Era Vargas, foi 

promulgada, em 19 de setembro de 1946, uma nova Constituição342, colocando-se, pela 

primeira vez, de forma expressa no "caput" referente ao artigo inicial "Dos Direitos e das 

Garantias individuais", "a vida" juntamente com a liberdade, a segurança individual e a 

propriedade, todos com estrutura de princípios normativos, consistindo nas bases de 

outros direitos fundamentais. Além disso, a mencionada lei maior apresenta a 

preponderância do interesse público que alcança o instituto jurídico da propriedade, no 

condicionamento do seu uso ao bem-estar social (art. 147) e na desapropriação por 

necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social (art. 141, § 16). 

 

                                            
341 NAÇÕES UNIDAS. The Universal Declaration of Human Rights. Disponível em: 

<http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por>. Acesso em: 26 mar. 2011. 
342 BRASIL. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição dos Estados Unidos do 

Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao46.htm>. Acesso em: 26 
mar. 2011. 
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Posteriormente, ocorreu o movimento militar de 1964, que almejou com a 

"Constituição do Brasil"343 promulgada em 1967, uma "forma de institucionalização" 

como afirmam Paes de Andrade e Paulo Bonavides344. No que diz respeito ao instituto 

jurídico da propriedade, a referida Constituição inovou, trazendo a expressão ''função 

social da propriedade" (art. 157, inciso III) e especificando a desapropriação da 

propriedade rural com indenização por títulos especiais da dívida pública, conforme 

parágrafos primeiro a sexto do citado artigo, cabível nos casos de descumprimento da 

mencionada função. Essas determinações foram mantidas com a alterações introduzidas 

pela Emenda constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969345, constando, 

respectivamente, nos  artigos 160, inciso III, e 161. 

No plano internacional, desenvolve-se um processo pelo qual se ampliam as 

considerações sobre os problemas ambientais, conforme explica Alexandre Kiss346, 

devido a uma conjuntura integrada pelos seguintes fatores: o acesso da opinião pública as 

informações sobre as questões do meio ambiente, em consequência da expansão dos 

meios de comunicação de massa, passando-se a valorizar a produção de conhecimento 

científico concernente ao tema; a inserção do valor democrático na diplomacia, impondo-

se a submissão dos tratados internacionais aos parlamentos nacionais para aprovação e 

controle, o que possibilitou a discussão sobre as consequências ambientais dos mesmos; a 

questão das armas nucleares para destruição em massa; e os efeitos dos grandes acidentes 

ambientais. 

Por sua vez, na Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

                                            
343 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição 

do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao67.htm>. Acesso em: 26 
mar. 2011. 

344 BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes de. História constitucional do Brasil. 6. ed. Brasilia: 
OAB, 2004, p. 433-435. 

345 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Emenda 
constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. 
Acesso em: 26 mar. 2011. 

346 KISS, Alexandre. Droit international de l’environnement. Paris: Pedonne, 1989. p. 349, apud 
SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente: emergência, 
obrigações e responsabilidades. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 45. 
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Ambiente Humano347, realizada em Estocolmo, de 5 a 16 de junho de 1972, foi 

proclamado o direito do ser humano ao meio ambiente de qualidade, de forma a permitir 

uma vida digna e com bem-estar, sendo que o parágrafo sexto da mencionada declaração 

indica a defesa e a melhoria do meio humano para as gerações presentes e futuras como 

objetivo da humanidade. Em decorrência dessa declaração, segundo Antônio Herman 

Benjamin348, ocorreu uma "primeira onda de constitucionalização ambiental", 

estendendo-se por países que se libertaram de regimes ditatoriais, por exemplo, a Grécia 

em 1975, Portugal em 1976 e a Espanha em 1978. 

Em 2 de julho de 1979, em Estrasburgo, na França, o direito fundamental ao 

meio ambiente, destinado a todo o gênero humano, segundo informa Paulo Bonavides349, 

foi mencionado por Karel Vasak, enquanto Diretor da Divisão de Direitos do Homem e 

da Paz da UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), na Leçon 

Inaugurale (Aula Inaugural) dos Cursos do Instituto Internacional dos Direitos do 

Homem, sob o título Pour les Droits de l’Homme de la Troisième Génération: Les Droits 

de Solidarité (Em prol dos Direitos Humanos de Terceira Geração: Os Direitos de 

Solidariedade). 

No Relatório para a Assembléia Geral das Nações Unidas da Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, denominado Our Common Future (Nosso 

Futuro Comum)350, de 4 de agosto de 1987, há a construção conceitual da proposta de 

desenvolvimento sustentável para todos os países, sendo o mesmo definido como aquele 

que satisfaz as necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades, condicionando que o meio 

ambiente deve ser protegido dos efeitos da poluição e da depredação, ficando estabelecido 

                                            
347 NAÇÕES UNIDAS. Environment Programme. Declaration of the United Nations Conference on 

the Human Environment. Disponível em: 
<http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&l=
en>.  Acesso em: 26 mar. 2011. 

348 BENJAMIN, Antônio Herman. Direito constitucional ambiental brasileiro. In: CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. Direito constitucional ambiental brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 81-82. 

349 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 569. 
350 NAÇÕES UNIDAS. Official Documents System. Report of the World Commission on 

Environment and Development “Our Common Future”. Disponível em: <http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N87/184/67/IMG/N8718467.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2011. 
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que deve ser dada prioridade absoluta as necessidades dos pobres, devendo-se, também, 

considerar as limitações impostas pelo nível tecnológico e organização social. 

Inserida no âmbito neoconstitucional e sob a influência da questão ambiental, foi 

promulgada, em 5 de outubro de 1988, a Constituição da República Federativa do 

Brasil351, sendo consagrados conforme o caput do artigo 5º, a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, que na sua estrutura de 

princípios servem como parâmetros de interpretação para a construção normativa e 

resolução de casos concretos. Também foi constitucionalmente estabelecido no referido 

artigo 5º, respectivamente nos incisos XXII e XXIII, a garantia do direito de propriedade 

que deverá cumprir uma função social, ou seja, a conservação da propriedade está 

submetida a um condicionamento social. Por sua vez, é fixado no artigo 225 da 

Constituição Federal o dever do Poder Público e da sociedade de defender e preservar 

para as presentes e futuras gerações o meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito 

de todos e bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 

Posteriormente, a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento352, realizada de 3 a 14 de junho de 1992, no Rio de Janeiro, 

estabeleceu vários princípios, dentre os quais, está o que coloca os seres humanos no 

centro das preocupações do desenvolvimento sustentável, com direito a uma vida 

saudável e produtiva, em harmonia com a natureza.  

A vida é o bem jurídico máximo, e um dos pressupostos para que ela 

desenvolva-se de modo saudável é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo 

que ambos são direitos constitucionalmente estabelecidos para todos. Em vista disso, é 

essencial averiguar como a Constituição Federal está sendo interpretada, quanto ao 

paradigma que possivelmente incorpora, ou seja, se apresenta uma perspectiva 

antropocêntrica ou biocêntrica, ou mesmo, resulta de uma síntese das duas visões, o que é 

relevante para o processo de produção legislativa, bem como na construção de decisões 

                                            
351 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição 

da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 26 mar. 2011. 

352 NAÇÕES UNIDAS. Documents. Report of the United Nations Conference on Environment 
and Development – Annex I – Rio Declaration on Environment and Development. Disponível 
em: <http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm>. Acesso em: 26 mar. 
2011. 
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judiciais formadoras da jurisprudência. 

O caput do artigo 225, conforme Álvaro Luiz Valery Mirra353, afirma um direito 

fundamental da pessoa humana referente à "vida e a dignidade das pessoas". Paulo 

Affonso Leme Machado354 segue esse entendimento quanto mencionado caput do 

referido artigo, considerando-o antropocêntrico, existindo, todavia, um equilibrio com o 

biocentrismo, segundo observa-se no § 1º referente a obrigações do Poder Público na 

efetivação do meio ambiente ecologicamente equilibrado presente nos incisos I, II, III e 

VII; e na fixação, constante no § 4º, da Floresta Amazônica brasileira, da Mata Atlântica, 

a Serra do Mar, do Pantanal Mato-Grossense e da Zona Costeira como patrimônio 

nacional, com utilização conforme a lei e, no estabelecimento, pelo § 5º, da 

indisponibilidade visando à proteção dos ecossistemas naturais das terras devolutas ou 

arrecadadas pelos Estados por ações discriminatórias. 

Na pecepção de Antônio Herman Benjamin355, a Constitução Federal de 1988 

reflete uma "época de superação de paradigmas" e, em virtude disso, abrange "padrões 

antropocêntricos, biocêntricos e ecocêntricos". Nesse sentido, vale ressaltar, conforme o 

caput do artigo 225 da Constituição Federal, que para viabilizar a sadia qualidade de vida 

(elemento biótico), o pressuposto essencial é o meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(elemento ecológico), destinado às presentes e futuras gerações (elemento antrópico). 

O Direito é uma "construção humana" com função de atender objetivos humanos 

conforme ressalta Paulo de Bessa Antunes356, porém, existe a constatação de que há uma 

evolução do Direito no sentido da admissão do "respeito às formas de vida não humanas", 

uma obrigação jurídica digna de importância, que, contudo, "não é suficiente para 

deslocar o eixo ao redor do qual a ordem jurídica circula", ou seja, filosoficamente, o 

paradigma antropocêntrico. Ademais, Paulo de Bessa Antunes357 constata que o fato de 

                                            
353 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Fundamentos do Direito Ambiental no Brasil. Revista dos 

Tribunais. São Paulo. nº 706, p. 7-29, ago. 1994. 
354  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 

2009, . 
355 BENJAMIN, Antônio Herman. Direito constitucional ambiental brasileiro. In: CANOTILHO, José 

Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. Direito constitucional ambiental brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 81-82. 

356 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 12. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.18. 
357 Ibidem, p.19. 
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que o "Direito brasileiro reconhece à natureza um elevado nível de tutela positivamente 

fixado", tais como, os previstos nos incisos I, II e VII do artigo 225 da Constituição 

Federal, que incide sobre os processos ecológicos essenciais, os ecossistemas, o 

patrimônio genético, a fauna e a flora, consistindo na "tutela de bens jurídicos" 

indiretamente vinculados aos seres humanos, é um indicador do "real grau de co-

dependência entre o homem e o mundo que o cerca, do qual ele é parte integrante e, sem 

o qual, não logrará sobreviver", revelando uma "prova de compromisso do ser humano" 

para com a própria existência da humanidade. 

Por sua vez, Marcelo Abelha Rodrigues358 assevera que a "concepção biocêntrica 

do meio ambiente é a única forma do homem preservar a si mesmo", sendo que, no seu 

entendimento, o ser humano deve estar situado em uma posição central e de forma 

integrada na formulação ecocêntrica e biocêntrica, pois, somente existiria esse modo para 

manter o equlíbrio dos ecossistemas, ou seja, por meio da atuação da humana no sentido 

de efetuar as correções necessárias e preservar o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

José Rubens Morato Leite e Patryck de Araújo Ayala359 consideram "uma visão 

que acentua a responsabilidade do homem pela natureza e justifica a atuação deste como 

guardião da biosfera", um paradigma denominado "antropocentrismo alargado" com 

suporte no caput do artigo 225, que gera "uma solidariedade de interesses entre o homem 

e a comunidade biótica de que faz parte, de maneira interdependente e integrante", visto 

que os seres humanos compondo a sociedade e o Poder Público assumem 

constitucionalmente a responsabilidade de defesa e preservação do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, pressuposto necessário para todos os seres vivos. 

Não obstante exista a oscilação doutrinária entre biocentrismo e 

antropocentrismo, observa-se, mediante uma interpretação sistemática e teleológica da 

Constituição Federal, que o paradigma antropocêntrico está direcionado à 

compatibilização socioambiental, o que se depreende considerando: a dignidade humana 

(artigo 1º, inciso III), que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil; a 

                                            
358 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Instituições de direito ambiental. São Paulo: Max Limonad, v.1, 

2002, p. 52-54. 
359 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. 3. ed. Dano ambiental: do individual 

ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.76-77.  
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função social como condicionante do direito fundamental da propriedade (artigo 5º, inciso 

XIII) e princípio da ordem econômica (artigo 170, inciso III); as competências comuns da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios inscritas no artigo 23, visando à 

proteção ambiental e à materialização de objetivos econômicos e sociais, representados 

pelo fomento à produção agropecuária e desenvolvimento habitacional e do saneamento 

básico; as competências concorrentes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

constantes no artigo 24 para legislar sobre assuntos que envolvem valores sociais e 

ambientais; as políticas urbana, agrícola, fundiária e da reforma agrária delineadas nos 

capítulos II e III da "Ordem Econômica e Financeira", assim como, o capítulo VI na 

"Ordem Social"; dedicado à efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

Nesse sentido, essa mudança de perspectiva, também está presente na Lei nº 

10.406/2002, que instituiu o atual Código Civil Brasileiro360 que, da mesma forma que o 

Código Civil de 1916, não definiu diretamente o instituto jurídico da propriedade, mas 

estabeleceu as facudades do proprietário, determinando, em harmonia com os preceitos 

constitucionais, a necessária compatibilização socioambiental da propriedade, conforme 

se observa pelos dispositivos a seguir transcritos: 

 

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o 
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 
detenha. 
 
§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de 
conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como 
evitada a poluição do ar e das águas. 

 

Assim sendo, o agir humano deve voltar-se no sentido de viabilizar a reparação 

dos problemas causados pela poluição e pela depredação, bem como conservar o 

equilíbrio ecológico dos ecossistemas, ações que podem ser materializadas por meio da 

                                            
360 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 

10.406/2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. 
Acesso em: 2 abr. 2011. 
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construção e execução de um conjunto de providências regulares de ordem normativa, 

abrangendo medidas de âmbito científico e técnico, visando manter o conjunto das 

relações de interdependência dos seres vivos entre si e com seu meio ambiente em bom 

estado de preservação e funcionamento. Nessa perspectiva, estão inseridas as políticas 

públicas que envolvem a compatibilização socioambiental do instituto jurídico da 

propriedade. 

 

4.2 Dimensões socioambientais das políticas públicas e a propriedade  

As políticas públicas são articulações institucionais, coordenadas pelo Estado, 

que pode atuar mediante participação, regulação, estímulo ou desestimulo de atividades, 

envolvendo vários ramos científicos, além do jurídico, tais como, o político, o 

administrativo, o econômico e o ecológico. As referidas políticas são expressas por meio 

de normas que devem estar em conformidade com a Constituição Federal, podendo ser 

recepcionadas de períodos anteriores a sua promulgação ou produzidas posteriormente, 

nas quais deve estar sempre a finalidade de concretizar o interesse público, promovendo 

desta forma o bem-estar da sociedade. 

A construção de políticas públicas é imprescindível para que os direitos de 

propriedade sejam exercidos em harmonia nas dimensões social e ambiental, tendo em 

vista que diretrizes nesse sentido encontram-se inscritas em várias passagens do texto 

normativo constitucional. 

Inseridas nas competências administrativas comuns da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, previstas no artigo 23 da Constituição Federal estão as 

que visam defender a natureza, tais como: a proteção do meio ambiente; o combate à 

poluição em qualquer de suas formas; a preservação das florestas, da fauna e da flora. No 

mesmo artigo apresentam-se competências que revelam necessidades sociais identificadas 

no fomento à produção agropecuária e organização do abastecimento alimentar, bem 

como, na promoção de programas de construção de moradias e na melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico. Essas necessidades sociais envolvem o direito de 

propriedade nos âmbitos rural e urbano e para serem supridas demandam políticas 
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públicas. 

Com o objetivo de materializar as competências administrativas, realizando 

políticas públicas, são necessárias expressões jurídicas, ou seja, leis e demais atos 

normativos. Dessa forma, no artigo 24 da Constituição Federal são fixadas as 

competências da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 

vários temas, tais como Direito Tributário, Financeiro, Econômico e Urbanístico; 

orçamento; conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do 

meio ambiente e controle da poluição. Por sua vez, dentre as competências 

constitucionais dos Municípios previstas no artigo 30 estão as concernentes ao 

estabelecimento de legislação sobre assuntos de interesse local e a suplementação a 

legislação federal e a estadual no que couber. 

Além disso, no Titulo VII da Constituição Federal que trata da "Ordem 

Econômica e Financeira" estão presentes princípios no artigo 170, tais como, a 

propriedade privada, a função social da propriedade e a defesa do meio ambiente, que são 

parâmetros gerais para as construções normativas, elaboradas a partir das determinações 

dos capítulos II e III do mencionado título, referentes à política urbana e à polítca agrícola 

e fundiária que envolve a reforma agrária, devendo estar em harmonia com os princípios e 

diretrizes ambientais constantes no capítulo VI do Titulo VIII, concernente à "Ordem 

Social". 

Vale ressaltar que, há de se viabilizar na elaboração de políticas públicas a 

participação popular, presente na visão neoconstitucional, por compreender princípios 

democráticos que devem ser projetados por todo o ordenamento jurídico, bem como a 

construção de indicadores visando mensurar o alcance dos objetivos fixados e 

demonstrando com transparência para controle por parte da sociedade. Nesse sentido está 

a Lei Complementar nº 101/2000361, que, com respaldo no Capítulo II do Título VI da 

Constituição Federal, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal, possuindo regras referentes à transparência, ao controle 

e a fiscalização, tendo sido modificada pela Lei Complementar nº 131/2009, que realizou 

                                            
361 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 

Complementar nº 101/2000. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp76.htm>. Acesso em: 9 abr. 2011. 
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um detalhamento dessas regras, nos artigos 48 e 48-A, tais como, por exemplo, o 

incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos 

de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos (inciso 

I, art. 48), e liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo 

real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 

meios eletrônicos de acesso público (inciso II, art. 48). 

No Brasil, portanto, as normas constitucionais expressas por meio dos princípios, 

pela fixação de competências legislativas e administrativas e por diretrizes de política 

ambiental, urbana, agrícola e fundiária, apresentam dimensões relacionadas à 

compatibilização socioambiental da propriedade, com relação aos bens imóveis. Por sua 

vez, as políticas públicas, implementadas por lei, devem estar em conformidade com os 

parâmetros constitucionais e serem periodicamente avaliadas, demonstrando 

transparência para o controle social. 

 

4.2.1 Funções do Direito e transformações socioambientais 

Na sociedade, a ocorrência de transformações necessárias depende de múltiplas 

variáveis para que se concretizem e gerem efeitos benéficos. Nesse sentido, Raimundo 

Bezerra Falcão362 realizando, numa concepção transdiciplinar, uma análise integrada por 

elementos jurídicos, econômicos e sociológicos, explica que as atividades dos 

movimentos sociais, dos grupos de pressão, das classes e das elites podem, quanto às 

mudanças sociais, conforme seus interesses, obstaculizá-las ou promovê-las, sendo que as 

mudanças se materializam com maior ou menor eficácia ou rapidez, dependendo da 

preponderância das forças sociais que lhes são favoráveis. Argumenta que a mudança 

social em si representa um gênero que comporta as seguintes espécies: o progresso, o 

retrocesso e o desenvolvimento. O progresso é um avanço unicamente numa dimensão 

que pode beneficiar somente uma parcela da sociedade, sendo seu oposto o retrocesso. O 

desenvolvimento, por sua vez, é um fenômeno diferenciado que suscita movimentos de 

progresso em várias direções propiciando o bem-estar da sociedade.  

                                            
362 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e mudança social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 

50-69. 
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Na atualidade, uma mudança social planejada, na qual são escolhidos os 

objetivos e os meios para a sua realização, é uma necessidade decorrente da 

complexidade das sociedades modernas, conforme atesta Agerson Tabosa Pinto363. 

Portanto, pode-se elaborar e implementar um plano de transformações benéficas da 

realidade socioambiental compatibilizando-se com o exercício do direito de propriedade, 

de forma a promover o desenvolvimento sustentável, imprescindível para que se garanta o 

bem-estar das presentes e futuras gerações.  

Ao elaborar-se um planejamento, deve ser ter em vista que atividade humana na 

sociedade politicamente organizada é permeada pela normatividade jurídica, portanto é 

essencial investigar a significativa dimensão funcional do Direito na vida social. Nesse 

sentido, Ramón Soriano364 constata a presença de duas dicotomias mencionadas pelos 

sociólogos. A primeira estabelece o Direito como resistente a mudanças, conservando a 

ordem social, em oposição à visão do Direito como promotor de mudanças sociais. A 

segunda coloca o Direito como fator determinado pelas realidades sociais apresentando-se 

em contraposição ao Direito como determinante de mudanças sociais. No que concerne a 

essas dicotomias, Soriano menciona a afirmação de Nicholas Timasheff365 de que não é 

correto classificar de modo excludente as tendências do Direito, como conservadora ou 

progressista, pois o Direito pode ser instrumento tanto de estabilidade quanto de 

transformações na sociedade.  

Em 1977, Norberto Bobbio realizou um estudo da teoria do Direito que indica 

uma mudança de foco de análise, deslocando-se da ênfase na essência estrutural em 

direção ao exame do conteúdo funcionalístico. Nesse trabalho, Bobbio366 analisa a obra 

Reine Rechtslehre de Hans Kelsen367, publicada inicialmente em 1934, e reelaborada na 

segunda edição, em 1960, que visa à construção de uma teoria pura do Direito sem 

intromissões de outros conhecimentos tais como a Ética, a Política, a Psicologia e a 

                                            
363 PINTO, Agerson Tabosa. Sociologia geral e jurídica. Fortaleza: Qualygraf, 2005, p. 277. 
364 SORIANO, Ramón. Sociologia del Derecho. Barcelona: Ariel, 1997, p. 311-315. 
365 TIMASHEFF, Nicholas. An Introduction to the Sociology of Law. Westport: Greenwood Press 

reprint, 1976, p. 327-330 apud SORIANO, Ramón. Sociologia del Derecho. Barcelona: Ariel, 
1997, p. 311. 

366 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Tradução de 
Daniela Beccaccia Versiani. Barueri: Manole, 2007, p. 55-79. 

367 KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. 6. ed. São  Paulo: 
Martins Fontes, 2003, pp. 1,2, 25, 26, 27, 37. 
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Sociologia, concentrando-se na análise estrutural do ordenamento jurídico, revelando uma 

concepção de divisão de trabalho que normalmente se estabelece entre juristas e 

sociólogos do Direito, pela qual, os primeiros são observadores internos do sistema 

jurídico, ou seja, de sua estrutura, dos elementos que a compõe e suas inter-relações, e os 

segundos são observadores externos, isto é, das finalidades materializadas que são os 

efeitos produzidos na sociedade pelo exercício das funções decorrente da aplicação das 

normas jurídicas. 

O ordenamento jurídico, conforme Kelsen368, é um sistema dinâmico de normas, 

que possuem validade, não por causa de seus conteúdos, mas sim, devido a sua produção 

ser realizada de acordo com a "uma forma fixada por uma norma fundamental 

pressuposta". Por sua vez, as normas jurídicas expressam comandos, permissões ou 

atribuições de poder ou competência, compondo o ordenamento cuja característica é a 

coerção social instrumentalizada através da sanção, como pena ou execução forçada. A 

concepção normativista, conforme observou Bobbio369, reduz a dimensão funcional do 

Direito ao controle social que visa essencialmente à segurança coletiva.  

Em contraste com a função de controle social, Bobbio370 coloca em destaque a 

função promocional do Direito, consistindo numa espécie de intervenção destinada à 

indução de condutas e atividades e, portanto, podendo ser utilizada na consecução de 

políticas públicas. Dessa forma, essa perspectiva consiste na utilização de normas 

jurídicas visando alcançar metas aptas a produzir mudanças sociais desejadas, contendo 

sanções positivas ou incentivos. Sanções positivas, isto é, prêmios, são recompensas para 

aqueles que já realizaram as atividades, atingindo os objetivos propostos. Incentivos, por 

sua vez, são estímulos para que determinadas atividades sejam realizadas. Cabe ressaltar 

que, assim como sanções positivas e incentivos são elementos diferentes, sanções 

negativas também são distintas dos desincentivos. Sanções negativas, ou seja, penas, são 

consequências de atos ou atividades reprovados pela ordem jurídica, tendo como 

finalidades a repressão, a prevenção e a correção. Enquanto que os desincentivos são 

desestímulos para que não ocorra um ato ou uma atividade reprovável pela ordem 

                                            
368 Ibidem, p. 40,41, 81, 121, 122, 221. 
369 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Tradução de 

Daniela Beccaccia Versiani. Barueri: Manole, 2007, p. 55-79. 
370 Ibidem, p. 55-79. 
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jurídica, ou ainda que estejam no âmbito da licitude ou sendo legalmente tolerados, é 

desejável que sejam reduzidos visando ampliar o bem-estar da sociedade. 

Portanto, conforme leciona Denise Lucena Cavalcante371, a Emenda nº 42/2003 

ao dar nova redação ao inciso VI, do artigo 170 da Constituição Federal, afirmou a 

possibilidade uma política intervencionista, pois, visando concretizar o princípio de 

defesa do meio ambiente, admite o tratamento diferenciado conforme o impacto 

ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.  

Assim sendo, com a finalidade de implementar uma política de intervenção é 

possível a aplicação do mecanismo da extrafiscalidade para o alcance de objetivos 

relevantes, tais como os representados pelas necessidades socioambientais, para dissuadir 

ou incentivar condutas e atividades. Pela extrafiscalidade, conforme os parâmetros e as 

configurações do tributo existentes nas competências delineadas na Constituição Federal, 

é possível, por exemplo, realizar alterações, que incidam sobre o sujeito passivo, alíquota 

e base de cálculo do tributo, observado o princípio da legalidade, facultando-se ao Poder 

Executivo, conforme §1º do artigo 153, atendidas as condições e os limites estabelecidos 

em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I (imposto sobre 

importação), II (imposto sobre exportação), IV (imposto sobre produtos 

indudustrializados) e V (imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou 

relativas a títulos ou valores mobiliários). 

Cabe observar, que existe a determinação constitucional expressa de aplicar, 

mediante lei, a tributação progressiva por meio do imposto territorial rural para 

desestimular a manutenção de propriedades improdutivas (artigo 153, § 4º, inciso I) e a 

possibilidade de aplicação do imposto territorial urbano, também de forma progressiva, 

por lei específica para área incluída no plano diretor (artigo 182, § 4º, inciso II), na 

hipótese de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, para o caso de não 

cumprimento da obrigatoriedade de parcelamento ou edificação compulsórios. 

Contudo, é preciso ter prudência na aplicação da extrafiscalidade, utilizando os 

instrumentos tributários, tanto dissuasórios quanto incentivadores de condutas ou 

                                            
371 CAVALCANTE, Denise Lucena. Políticas públicas ambientais no setor automobilístico. In: 

SCAFF, Fernando Facury; ATHIAS, Jorge Alex (Coord). Direito tributário e econômico 
aplicado ao meio ambiente e a mineração. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 217. 
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atividades, observando, primeiramente, constitucionalidade formal e material do 

instrumento tributário a ser utilizado, e, em seguida, realizando uma análise para aferir o 

provável desenvolvimento ou resultado no que concerne aos efeitos econômicos, sociais e 

ambientais. 

No caso de instrumentos dissuasórios, Roque Antonio Carrazza372 alerta para que 

"não 'esgotem' a riqueza dos contribuintes ou os impossibilitem de manter atividades 

econômicas lícitas", correspondendo a hipóteses em que estaria ocorrendo a utilização 

tributo com efeito de confisco, situação que é vedada, conforme o inciso IV do artigo 150 

da Constituição Federal.  

Na hipótese do estabelecimento de um sistema de incentivos, deve ser 

estritamente averiguado se realmente existe a necessidade de sua implantação para 

promover a concretização de uma desejada finalidade, por exemplo, a compatibilização 

socioambiental da propriedade. Verificando se por meio de mecanismos regulatórios, as 

pessoas físicas ou jurídicas, pela sua própria capacidade, conseguirão atingir os objetivos 

que são almejados pelas políticas públicas. Isso é especialmente relevante pelos seguintes 

motivos que estão no domínio da ética e da isonomia: a concessão de um incentivo a 

quem não necessite dele é moralmente incorreta e socialmente injusta, pois, além de 

favorecer um indivíduo ou um grupo em detrimento da coletividade, reduz os recursos 

financeiros destinados ao custeio das atividades do Estado e ao atendimento das 

necessidades conjunturais e estruturais de interesse público, na medida em que incentivos 

decorrentes da extrafiscalidade implicam no decréscimo das receitas tributárias. 

Dessa forma, a Lei Complementar nº 101/2000, determina no seu artigo 14, 

observadas as exceções do § 3º, que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício 

de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, no exercício em que deva 

iniciar sua vigência e nos dois seguintes, deverá estar acompanhada de estimativa do 

impacto orçamentário-financeiro, obedecer ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias 

e cumprir no mínimo um dos seguintes requisitos: 

 

 

                                            
372 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 23 ed. São Paulo: 

Malheiros, 2007, p. 678. 



A EVOLUÇÃO DO INSTITUTO JURÍDICO DA PROPRIEDADE:                                                             140 
DA PERSPECTIVA DO INDIVIDUALISMO À COMPATIBILIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL  

GABRIEL ANTONIO DE ABREU VIEIRA 

 

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não 
afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 
diretrizes orçamentárias; 

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no 
caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, 
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

 

Além disso, outra situação que deve ser observada no que concerne às normas 

veiculadoras de mecanismos extrafiscais que concedem incentivos refere-se a sua 

temporariedade, conforme ressalta Roberto Ferraz373, devendo existir a "obrigatoriedade 

de avaliações periódicas" para examinar se os mesmos alcançaram seus objetivos, 

verificando se podem ser retirados, porque a sua manutenção no caso de não serem mais 

necessários fere o princípio da isonomia, pois estaria instituindo tratamento desigual entre 

contribuintes que se encontram em situação equivalente, conforme o inciso II do artigo 

150 da Constituição Federal.  

Vale ressaltar, também, que além de utilizar mecanismos de dissuasão e 

promoção, as políticas públicas podem ser implementadas por meio da gestão direta do 

Estado através de seus órgãos ou mediante ação da administração indireta tais como, as 

autarquias e fundações. Caso seja necessária, para viabilizar a intervenção a exploração 

das atividades econômicas, essa somente poderá ser realizada nas hipóteses 

constitucionalmente previstas conforme artigo 173 da Carta Magna, cabendo a sua 

realização por empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias. 

 

4.2.2 Externalidades e custo socioambiental 

O estudo dos efeitos externos decorrentes de situações e atividades humanas, que 

em geral envolvem o exercício dos direitos de propriedade, bem como a procura de meios 

para compensar as partes geradoras de benefícios ou afetadas por malefícios, foi 

                                            
373 FERRAZ, Roberto. Incentivos Fiscais – um enfoque constitucional. Revista de Estudos 

Tributários, Porto Alegre, v.5, nº 28, p. 101-107, nov./dez. 2002. 
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realizado, em 1920, por Arthur Cecil Pigou374 (1877-1959), professor de Economia 

Política da Universidade de Cambridge, na obra The economics of welfare (A economia 

do bem-estar) com uma concepção teórica do Welfare State (Estado do Bem-Estar), que 

apresenta um modelo ideológico que respeita a livre iniciativa, mas reconhecendo a 

existência de distorções econômicas entre os âmbitos privado e social, admite a 

possibilidade de intervenção do Estado com a finalidade de efetuar correções necessárias: 

 

Por lo general, los industriales no se interesan por el product neto social de 
sus operaciones, sino por el privado. 

[...] 

La esencia da la cuestión es que una persona A, al efectuar algún servicio por 
el que es retribuída a una segunda persona B, al mismo tiempo rinde servicios 
o perjuicios a otras personas (que no productoras de aquéllos), de forma que el 
pago no puede ser exigido de las partes beneficiadas, ni indemnizadas las 
partes perjudicadas. 

[...] 

A su vez se realízan servicios no pagados cuando se invierten recursos en 
jardines privados, pues si bien el público no está autorizado para pasear por 
ellos, disfruta del aire purificado por este motivo. Lo mismo ocurre, aunque 
aquí es preciso habilitar fondos, para indemnizar a otras partes con los 
recursos invertidos en carreteras y tranvias, que aumentan el valor de Ias 
tierras colindantes, excepto, naturalmente, cuando se impone un tipo de 
gravamen especial por Ias ventajas que disfrutan los propietarios de dichos 
terrenos. Lo mismo puede decirse, en cierto sentido, de aquellos recursos 
dedicados a Ia repoblación forestal, puesto que los efectos beneficiosos sobre 
el clima a menudo desbordan las Iindes de las tierras deI propietario inversor. 
También es un servicio indirecto poner una lámpara en el portal de la casa, 
contribuyendo así al alumbrado de la calle; los recursos aplicados a evitar que 
se extienda el humo procedente de las chimeneas de Ias fábricas, porque este 
humo causa en Ias grandes ciudades pesadas pérdidas a la comunidad, 
estropeando los edificios y vegetales, obligando a contraer gastos en la 
limpieza de vestidos y habitaciones, aumentando el consumo de luces 
artificiales, etc. 

 [...] 

Sin embargo, es posible para el Estado, si así lo desea, hacer desaparecer la 
divergencia en cualquier actividad, valiéndose para ello de impulsar o 
restringir de un modo extraordinario las inversiones en dichas actividades. Las 
formas más conocidas para impulsar y restringir las inversiones puedem 
revestir carácter de primas o impuestos.375 

                                            
374 PIGOU, Arthur Cecil. La Economia del bienestar. Traducción por F. Sánchez Ramos. Madrid: M. 

Aguilar, 1946, p. 146, 155-156, 163. 
375 Em geral, os industriais não estão interessados no produto liquido social de suas operações, mas 

sim no privado. 
 [...] 
 A essência da questão é que uma pessoa A, ao efetuar algum serviço pelo qual é retribuída a uma 

segunda pessoa B, ao mesmo tempo presta serviços ou causa prejuízos a outras pessoas (não 
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A origem da denominação "externalidade" é explicada por Ronald Harry 

Coase376, professor de Economia da Universidade de Chicago, na introdução de sua obra 

The Firm, the Market, and the Law (A Empresa, o Mercado e o Direito) publicada em 

1988, que reúne significativos artigos de sua produção científica, dentre eles, The 

Problem of Social Cost (O Problema do Custo Social), datado de 1960, que aborda a 

análise e as propostas para os efeitos externos que as atividades econômicas podem 

ocasionar: 

 
Modern economists use, in the main, the same approach as Pigou, although 
with some change in terminology and even greater detachment from the real 
world. […] The only difference in the more recent discussion is that the phrase 
"external economies or diseconomies" has been replaced by the word 
"externality" a term wich appears to have been coined by Samuelson377 in the 
1950s.378 

 

                                                                                                                                   

produtoras daqueles serviços), de forma que não pode nem ser exigido das partes beneficiadas um 
pagamento e nem as partes prejudicadas podem ser indenizadas. 

 [...] 
 Por sua vez, se realizam serviços não custeados quando os recursos são investidos em jardins 

privados, porque, embora o público não seja permitido passear através deles, as pessoas desfrutam 
do ar purificado desses jardins. O mesmo ocorre, mas aqui é necessário prover fundos para 
indenizar as outras partes com os recursos investidos em estradas e bondes, que aumentam o valor 
das terras vizinhas, exceto, naturalmente, quando se impõe um encargo especial pelas vantagens 
usufruídas pelos proprietários dessas terras. O mesmo pode se dizer, em certo sentido, daqueles 
recursos dedicados à reflorestação, uma vez que os efeitos benéficos sobre o clima muitas vezes 
ultrapassam os limites das terras do proprietário investidor. É também um serviço indireto colocar 
uma lâmpada na porta da casa, contribuindo assim para a iluminação da rua; os recursos aplicados 
para evitar que se estenda a fumaça procedente das chaminés das fábricas, porque essa fumaça 
provoca nas grandes cidades pesados prejuízos para a comunidade, danificando edifícios e vegetais, 
obrigando a contrair gastos para a limpeza de roupas e habitações, aumentando o consumo de luzes 
artificiais, etc. 

 [...] 
 Sem embargo, é possível para o Estado, se assim o desejar, fazer desaparecer a divergência em 

qualquer atividade, valendo-se, para isso, do incentivo ou restrição de forma especial do 
investimento nessas atividades. As formas mais conhecidos para incentivar ou restringir os 
investimentos podem revestir-se do caráter de prêmios ou tributos. (tradução livre). 

376 COASE, Ronald Harry. The firm, the market, and the law. Chicago: University of Chicago 
Press, 1988, p. 23. 

377 Paul Anthony Samuelson (1915-2009), economista americano, na sua obra Foudations of 
Economic Analysis (Fundamentos de Análise Econômica) comentou os estudos de Pigou no que 
concerne as economias e deseconomias externas. 

378 Os economistas modernos usam, na essência, a mesma abordagem de Pigou, embora com alguma 
mudança na terminologia e até mesmo um maior distanciamento do mundo real. [...] A única 
diferença na mais recente discussão é que a frase "economias e deseconomias externas" foi 
substituída pela palavra "externalidade" um termo que parece que foi criado por Samuelson na 
década de 50 do século XX. (tradução livre) 
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Ao refletir sobre os efeitos externos na ótica de Pigou, Cristiane Derani379 

observa que o Estado deve introduzir um mecanismo automático de complementação, 

efetuando uma correção de mercado, dessa forma, se a atividade privada gerar um 

benefício social, ou seja, uma externalidade positiva, ela deve ser compensada por meio 

de uma subvenção ou incentivo, caso contrário, se a atividade privada gerar um custo 

social, ou seja, uma externalidade negativa, ela deve arcar com esse custo através da 

tributação. 

Esses efeitos externos que geram repercussões socioambientais e economicas são 

produzidos, geralmente, pelo exercício dos direitos de propriedade e que afetam 

positivamente ou negativamente terceiros e também suas propriedades. Por exemplo, no 

caso de um empresário que seja proprietário de uma indústria que lança efluentes em um 

rio poluindo-o e afetando as propriedades agrícolas que estão nas margens desse rio 

reduzindo a produção, tem-se uma externalidade negativa. A esse respeito, vale ressaltar 

que está se admitindo a hipótese de um nível de poluição legalmente admitido dentro dos 

padrões atuais de tecnologia, nesse sentido, observa-se na Lei nº 9.605/98380, que dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente, o artigo 54, ao tipificar o crime de poluir a natureza, coloca a expressão 

"em níveis", admitindo-se, portanto, que se existir poluição em um nível que não cause os 

danos mencionados no artigo, esse nível de poluição estaria no âmbito do tolerável, 

conforme se depreende da leitura do referido artigo: 

 

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 
possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 
animais ou a destruição significativa da flora: 
 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
 
§ 1º Se o crime é culposo: 
 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
 
§ 2º Se o crime: 
 

                                            
379 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva: 2008, p. 91. 
380 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 

9.605/98. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9605.htm>. Acesso em: 15 
abr. 2011.. 
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I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana; 
 
II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que 
momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à 
saúde da população; 
 
III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do 
abastecimento público de água de uma comunidade; 
 
IV - dificultar ou impedir o uso público das praias; 
 
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou 
detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências 
estabelecidas em leis ou regulamentos: 
 
Pena - reclusão, de um a cinco anos. 
 
§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de 
adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução 
em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. 

 

No que concerne à legislação observam-se nas Resoluções do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente - CONAMA, atos administrativos normativos, outros exemplos ao 

estabelecerem os níveis máximos de poluição permitidos, significando que a poluição 

abaixo desses níveis é legalmente tolerada. Cabe observar que o CONAMA é órgão 

consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, conforme 

redação dada pela Lei nº 8.028/90 ao inciso II do artigo 6º da Lei nº 6.938/81 que dispõe 

sobre os fins e mecanismos de formulação e aplicação da Política Nacional do Meio 

Ambiente. As finalidades do CONAMA são "assessorar, estudar e propor ao Conselho de 

Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos 

naturais", e, também, "deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões 

compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia 

qualidade de vida".381  

Nesse sentido, a Resolução CONAMA nº 357/2005, alterada pelas Resoluções 

CONAMA nº 370/2006 e nº 397/2008 e complementada pela Resolução CONAMA nº 

393/2007, que "dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 

para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento 

                                            
381 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 

6.938/81. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 16 
abr. 2011. 
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de efluentes"382, dessa forma, a título de ilustração o artigo 26 da referida Resolução 

determina que: 

 

Art. 26. Os órgãos ambientais federal, estaduais e municipais, no âmbito de sua 
competência, deverão, por meio de norma especifica ou no licenciamento da 
atividade ou empreendimento, estabelecer a carga poluidora máxima para o 
lançamento de substancias passiveis de estarem presentes ou serem formadas 
nos processos produtivos, listadas ou não no art. 34, desta Resolução, de modo 
a não comprometer as metas progressivas obrigatórias, intermediarias e final, 
estabelecidas pelo enquadramento para o corpo de água. 
 
§ 1º No caso de empreendimento de significativo impacto, o órgão ambiental 
competente exigirá, nos processos de licenciamento ou de sua renovação, a 
apresentação de estudo de capacidade de suporte de carga do corpo de água 
receptor. 
 
§ 2º O estudo de capacidade de suporte deve considerar, no mínimo, a diferença 
entre os padrões estabelecidos pela classe e as concentrações existentes no 
trecho desde a montante, estimando a concentração após a zona de mistura. 
 
§ 3º Sob pena de nulidade da licença expedida, o empreendedor, no processo de 
licenciamento, informara ao órgão ambiental as substancias, entre aquelas 
previstas nesta Resolução para padrões de qualidade de água, que poderão estar 
contidas no seu efluente. 
 
§ 4º O disposto no § 1º aplica-se também as substancias não contempladas 
nesta Resolução, exceto se o empreendedor não tinha condições de saber de sua 
existência nos seus efluentes. 

 

Portanto, somente nos níveis de poluição especificados por lei é que a poluição é 

tipificada como crime, existindo, portanto, níveis de poluição legamente tolerados, 

hipótese de crucial significado no que diz respeito à proposta de solução apresentada por 

Pigou para restringir os efeitos negativos externos; isto porque, a referida proposta é a 

implantação de um imposto, ou seja, uma espécie de tributo, e pelo artigo 3º da Lei nº 

5.172/66, o Código Tributário Nacional, o tributo não pode constituir-se em sanção de ato 

ilícito. 

Contudo, a Constituição Federal pode atribuir ao tributo um efeito extrafiscal 

dissuasório, visando corrigir uma conduta que seja considerada socialmente intolerável. 

Nesse sentido, é constitucionalmente determinado, conforme artigo 153, § 4º, inciso I, 
                                            
382 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 

Resolução CONAMA nº 357/2005. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459>. Acesso em: 16 abr. 2011. 
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que o o Imposto Territorial Rural - ITR, tributo de competência da União, exercida 

atualmente por meio da Lei nº 9.393/96, "será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de 

forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas". Por sua vez, a 

Constituição Federal faculta, por meio do artigo 182, § 4º, ao Poder Público municipal, 

mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei 

federal, atualmente o Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001, que o proprietário de solo 

urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, promova seu adequado 

aproveitamento, "sob pena" de aplicação de Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana - IPTU progressivo no tempo, que corresponde ao inciso II do referido 

parágrafo, caso a obrigatoridade de parcelamento ou edificação compulsórios, prevista no 

inciso I, não tenha sido cumprida. 

No contexto de internalização do custo socioambiental situa-se o princípio do 

poluidor-pagador, sendo que esse princípio surge, segundo Maria Alexandra de Sousa 

Aragão383, como slogan político nas manifestações estudantis de 1968, tendo sido 

formulado com detalhes na Recomendação C(72) 128, de 26 de maio de 1972, da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE. 

Cabe ressaltar o execício da competência tributária, inserindo no ordenamento 

jurídico leis que viabilizem a tributação para internalização do custo socioambiental não é 

a única modalidade de aplicação do princípio do poluidor-pagador, podendo a referida 

internalização realizar-se de outras formas, tais como as obrigações de recuperação ou de 

indenização, fixadas de forma individual ou conjunta, bem como instalar equipamentos 

que minimizem ou eliminem os problemas relacionados à poluição. 

O princípio poluidor-pagador está previsto no Brasil na Política Nacional de 

Meio Ambiente, pois a Lei nº 6.938/81 estabelece no seu artigo 4º, inciso VII, que o 

poluidor e o predador têm a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e o 

usuário, de contribuir pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos, bem 

como no § 1º do artigo 14 determina que é "o poluidor obrigado, independentemente da 

                                            
383 ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor pagador: pedra angular da 

política comunitária do ambiente. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 51 apud SILVEIRA, 
Gustavo Madeira da; AMARAL, Renata Campetti. Créditos de redução de emissões 
transacionáveis: um estudo sob a ótica de Coase. In: TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direito & 
Economia. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 290. 
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existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 

terceiros, afetados por sua atividade". Posteriormente, observa-se a presença do princípio 

do poluidor-pagador nos §§ 2º e 3º do artigo 225 da Constituição Federal: 

 

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei. 

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

 

A internalização de externalidades negativas geradas por atividades lícitas ou 

ilícitas é o objetivo do princípio do poluidor-pagador, ou seja, deseja-se que, na proporção 

da utilização, aqueles que se beneficiam da atividade, poluidores ou usuários, arquem 

com o custo e este não seja transferido para a sociedade de forma indiscriminada. 

A concretização do princípio poluidor-pagador, no sentido de internalizar os 

custos sociais da poluição e depredação decorrente de atividades lícitas, utilizando-se uma 

tributação mais elevada para essas atividades, pode, contudo, não atingir o seu objetivo, 

dependendo da elasticidade-preço da demanda para o produto que, conforme explicam 

Robert S. Pindyck e Daniel L. Rubinfeld384, "mede a sensibilidade da quantidade 

demandada em relação a modificações no preço". Ao incidir um tributo ou outro tipo de 

encargo sobre um bem, não havendo bens substitutos, naturalmente seu preço subirá, e, se 

a demanda por esse bem for inelástica, a procura pelo bem não se reduz, ou tem uma 

pequena redução, sendo que, em ambos os casos ocorrerá a transferência do ônus 

tributário do produtor para o adquirente, que passará a pagar mais pelo produto, não 

ocorrendo a internalização do custo e nem o desestímulo ao processo produtivo poluente 

ou depredador. 

O mencionado problema poderia ocorrer se por suposição a Constituição Federal 

fosse emendada estabelecendo competência para União criar mediante lei outra hipótese 

de progressividade do imposto territorial rural além da prevista no artigo 153, § 4º, inciso 

                                            
384 PINDYCK, Robert S.; RUBINFELD, Daniel L. Microeconomia. Tradução por Pedro Catunda. 

São Paulo: Makron Books, 1994, p. 35. 
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I, com a finalidade de internalizar algum custo socioambiental. Caso fosse sancionada 

uma nova lei sobre o referido imposto incorporando essa progressividade, produtos 

agrícolas cuja demanda interna fosse inelástica teriam seus preços transferidos para os 

consumidores que continuariam a adquiri-los. Além disso, outro problema que poderia 

advir dessa situação seria a perda de competitividade no mercado internacional, em 

relação a outros países que não adotassem essa prática de internalizar custos 

socioambientais por tributação. Isso causaria problemas na balança comercial brasileira, 

pelo ingresso de produtos importados com preços inferiores aos nacionais e pela 

dificuldade de exportação de produtos nacionais que teriam preços superiores devido à 

referida tributação. 

Por sua vez, cabe ressaltar a explicação de Fábio Nusdeo, que considera a falha 

de mercado configurada pela externalidade como uma dissociação entre a situação de 

escassez dos bens e o estabelecimento dos direitos de propriedade sobre os referidos bens, 

dessa forma, o que existe de comum com relação à poluição ou depredação dos recursos 

é: 

Exatamente a ausência ou o não exercício mercantil (próprio do mercado) da 
propriedade. As estradas se congestionam porque apesar de escassas não se 
cobra um preço pelo seu uso ou então esse preço é muito pequeno. O rio é 
poluído porque não se cobra um preço pelo uso de suas águas como elemento 
reciclador de resíduos ou resfriador de aparelhos. O mesmo quanto à atmosfera. 
Se bem pensarmos, a poluição não passa de um caso especial de 
congestionamento, o congestionamento dos bens ambientais, oferecidos 
gratuitamente. 

Os recursos naturais ou espécies animais exaurem-se, por não terem seus 
direitos de propriedade firmados. Por essa razão, as espécies bravias - não 
apropriáveis - estão em extinção e as espécies domésticas - apropriáveis - não. 
No preço de um frango já está computado o custo de sua reposição, isto é, do 
ovo fecundado: mas não o custo de prear uma espécie selvagem ou pescar um 
peixe antes da piracema. Há em suma, um divórcio entre escassez e 
propriedade. 385 

 

A perspectiva de avaliação econômica do custo social foi exposta por Ronald 

Harry Coase e está relacionada a possiblidade de negociação de direitos, incluindo os 

direitos de propriedade. Nesse sentido, Rachel Sztajn, Decio Zylbersztajn e Bernardo 

Mueller explicam que, segundo Coase, "o que se negocia não são os bens-objeto do 

                                            
385 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: introdução ao Direito Econômico. 2. ed. São Paulo, 

Revista dos Tribunais, 2000, p. 156-158. 
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Direito, mas, sim, direitos de propriedade sobre dimensões de bens".386 

Coase387 ao comentar o artigo The problem of social cost (O problema do custo 

social), de 1960, que está incluído em sua obra The firm, the market, and the law (A 

empresa, o mercado, e o direito) retrata a sua visão sobre a presença de externalidades no 

sistema econômico como uma consequência natural dos interesses humanos, apontando 

que a política econômica ao ser elaborada deve levar isso em consideração, utilizando os 

proprios interesses dos indivíduos para levá-los a comportamentos que promovam a 

melhor situação para a sociedade, conforme pode-se obervar pelos trechos a seguir: 

 

In "The Problem of Social Cost", I said that Pigou's basic position was that, 
when defects were found in the working of the economic system, the way to put 
things right was through some form of governammental actionº 

[…] 

The concept of "externality" has come to play a central role in welfare 
economics, with results which have been wholly unfortunate. There are, without 
question, effects of their actions on others (and even on themselves) which 
people making decisions do not take into account. But, as employed today, the 
term carries with it the connotation that when "externalities" are found, steps 
should be taken by the government to eliminate them. As already indicated, the 
only reason individuals and private organizations do not eliminate them is that 
the gain from doing so would be offset by what would be lost (including the 
costs of making the arrangements necessary to bring about this results). If with 
the governmental intervention the losses also exceed the gains from eliminating 
the "externality", it is obviously desirable that it should remain. 

[...] 

Individuals and organizations will, in furthering their own interests take 
actions which facilitate or hinder what others want to do. They may supply 
labour services or withdraw them, provide capital equipament or decline to do 
so, emit smoke or prevent it, and so onºThe aim of economic policy is to ensure 
that people, when deciding which course of action to take, choose that which 
brings about the best outcome for the system as a whole.  

[...] 

Since, by and large, people choose to perform those actions which they think 
will promote their own interests, the way to alter their behaviour in the 
economic sphere is to make it in their interest to do so. 388 

                                            
386 ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel; MUELLER, Bernardo. Economia dos Direitos de 

Propriedade. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel (Orgs.). Direito e economia: análise 
econômica do direito e das organizações. Rio de Janeiro: São Paulo, SP: Elsevier, 2005, p. 85. 

387 COASE, Ronald Harry. The firm, the market, and the law. Chicago: University of Chicago 
Press, 1988, p. 27-28. 

388 Em "O Problema do Custo Social", eu disse que a posição básica de Pigou consistia no fato de que, 
quando fossem constatadas deficiências no funcionamento do sistema econômico, o caminho para 
acertar as coisas era através de algum tipo de ação governammental. 

 [...] 
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A negociação dos direitos entre as partes por meio de uma compensação 

monetária, segundo Coase389, configura uma opção para resolver a questão das 

externalidades, dessa forma: 

 

If rights to perform certain actions can be bought and sold, they will tend to be 
acquired by those for whom they are most valuable either for production or 
enjoyment. 

[…] 

If these arrangements are the result of market transactions, they will tend to 
lead to the rights being used in the way which is most valued, but only after 
deducting the costs involved in making these transactions. Transactions costs 
therefore play a crucial role in determining how rights will be used.390 

 

Contudo, é necessário considerar nas negociações os custos de transação que 

                                                                                                                                   

 O conceito de "externalidade" tem desempenhado um papel central na economia do bem-estar, com 
resultados que têm sido totalmente desafortundos. Há, sem dúvida, os efeitos das ações sobre os 
outros (e sobre si mesmos) que as pessoas que tomam decisões não levam em conta. Mas, como 
empregado atualmente, o termo carrega consigo a conotação de que quando "externalidades" são 
encontrados, devem ser tomadas medidas pelo governo para eliminá-las. Como já foi indicada, a 
única razão pela qual os indivíduos e organizações privadas, não os eliminar é que o ganho de fazer 
isso seria compensado por aquilo que seria perdido (incluindo os custos de fazer os arranjos 
necessários para trazer estes resultados). 

 Se com a intervenção governamental as perdas também excederem os ganhos com a eliminação da 
"externalidade", é obviamente desejável que ela deva permanecer. 

 [...] 
 Indivíduos e organizações, na promoção de seus próprios interesses, tomam medidas que facilitam 

ou criam obstáculos para o que os outros querem fazer. Eles podem fornecer serviços mediante 
trabalho ou retirá-los, prover equipamentos de capital ou se recusar a fazê-lo, emitir fumaça ou 
impedi-lo, e assim por diante. O objetivo da política econômica é garantir que as pessoas, ao 
decidir que curso de ação a tomar, escolham o que traz o melhor resultado para o sistema como um 
todo. 

 [...] 
 Desde que, em geral, as pessoas escolhem executar aquelas ações que pensam promoverão seus 

próprios interesses, a maneira de alterar seu comportamento na esfera econômica consiste em fazer 
com haja interesse para realizá-las. 

389 COASE, Ronald Harry. The firm, the market, and the law. Chicago: University of Chicago 
Press, 1988, p. 12-13. 

390 Se os direitos para executar determinadas ações podem ser comprados e vendidos, eles tenderão a 
ser adquiridos por aqueles para quem eles são mais valiosos tanto para a produção quanto para 
diversão. 

 [...] 
Se estes acordos são o resultado de operações de mercado, eles tenderão a levar os direitos a serem 
utilizados da forma que são mais valorizados, mas somente após dedução dos custos envolvidos na 
realização dessas transações. Custos de transação, portanto, desempenham um papel crucial na 
determinação de como os direitos serão usados. 
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envolvem um conjunto de variáveis, tais como, o acesso às informações e a estruturação 

dos direitos no ordenamento jurídico, portanto, conforme Coase391: 

 

Economic policy involves a choice among alternative social institutions, and 
these are created by the law or are dependent on it. 

[...] 

I have suggested that economists need to adopt a new approach when 
considering economic policy. But a change in approach is not enough. Without 
some knowledge of what would be achieved with alternative institutional 
arrangements, it is impossible to choose sensibly among them. We therefore 
need a theoretical system capable of analyzing the effects of changes in these 
arrangements. To do this it is not necessary to abandon standard economic 
theory, but it does mean incorporating transaction costs into the analysis, since 
so much that happens in the economic system is designed either to reduce 
transaction costs or to make possible what their existence prevents.392 

 

A solução de Ronald Coase para a questão das externalidades, conforme 

observam Eduardo Jobim e Cristiano Carvalho393, considera os custos de transação, que 

se forem nulos, permitirão a transação das partes no sentido de compensações mútuas, 

solucionando as externalidades geradas, porém, visto que, no mundo real, sempre há 

algum custo de transação, passa a ter grande importância delimitar de forma objetiva os 

direitos, principalmente os direitos de propriedade, para que os custos de transação sejam 

os menores possíveis. 

O estabelecimento de opções padrão, no caso em que as partes não alcancem por 

si resutado nas negociações, é inspirado nos estudos de Coase sobre a atribuição de 

                                            
391 COASE, Ronald Harry. The firm, the market, and the law. Chicago: University of Chicago 

Press, 1988, p. 28-30. 
392  A política econômica implica uma escolha entre alternativas de instituições sociais, e estas são 

criadas por lei ou são dependentes dela. 
 [...] 
 Eu tenho sugerido que os economistas necessitam adotar uma nova abordagem quando consideram 

a política econômica. Mas uma modificação na abordagem não é suficiente. Sem algum de 
conhecimento do que seria alcançado com articulações institucionais alternativas, é impossível 
selecionar sensatamente entre elas. Por isso, precisamos de um sistema teórico capaz de analisar os 
efeitos de modificações nessas articulações. Para fazer isto não é necessário abandonar a teoria 
econômica padrão, porém significa incorporar os custos de transação na análise, desde que muito 
do que acontece no sistema econômico é projetado para reduzir os custos de transação ou torne 
possível impedir a sua existência. 

393 CARVALHO, Cristiano; JOBIM, Eduardo. O Direito tributário e a interpretação econômica do 
Direito: deveres instrumentais, custos de conformidade e custos de transação. In: TIMM, Luciano 
Benetti (Org.). Direito & Economia. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 241-242. 
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direitos, conforme explicam Curtis B. Eaton e Diane F. Eaton394. Nesse sentido, 

comentam Renata Campeti Amaral e Gustavo Madeira da Silveira395, que a técnica 

aplicada no Protocolo de Quioto, de 11 de dezembro de1997, no âmbito da United 

Nations Framework Convention on Climate Change (Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudanças Climáticas)396, realizada em Nova York em 9 de maio de 1992, 

permite aos países que aderiram ao referido protocolo, que para alcançarem as metas de 

controle de emissão de gases de efeito estufa, adquirão de outros países, observadas as 

condições estabelecidas no referido protocolo, ceritificados de quotas de redução de 

poluição obtidos por meio de mecanismos de desenvolvimento limpo, que são direitos de 

propriedade, compensando sua falta de eficiência em manter a própria meta, mas 

possibilitando pela compensação que a meta total seja atingida. 

No processo de negociação, um consenso entre as partes, cientificamente 

fundamentado, do qual resulte a fixação de metas e opções padrão, constitui uma tentativa 

de resolver os problemas concernentes sobre quais externalidades negativas deverão ser 

solucionadas, com estabelecimento dos direitos de propriedade necessários, determinando 

os meios de avaliação monetária dos bens ambientais, assim como, instituindo um método 

para verificar se a efetiva compensação ambiental está sendo realizada. Dessa forma, a 

questão da negociação, configurando uma solução de mercado, representa uma 

possibilidade a ser operacionalizada, desde que mediante parâmetros legais e observando 

as determinações constitucionais, especialmente o inciso III do § 1º do artigo 225. 

A solução de mercado para as externalidades negativas representadas pela 

poluição e degradação da natureza com a fixação de direitos de propriedade sobre os bens 

ambientais, com a finalidade de possibilitar a negociação de compensações entre as 

partes, encontra, contudo, objeção, no pensamento de François Ost397, apontando 

dificuldades para avaliação monetária da "realidade ecológica" que "é simultaneamente 

                                            
394 EATON, B. Curtis; EATON, Diane F. Microeconomia. Tradução por Cecília C. Bartalotti. São 

Paulo: Saraiva, 1999, p. 553. 
395 SILVEIRA, Gustavo Madeira da; AMARAL, Renata Campetti. Créditos de redução de emissões 

transacionáveis: um estudo sob a ótica de Coase. In: TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direito & 
Economia. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 291. 

396 NAÇÕES UNIDAS. United Nations Framework Convention on Climate Change. Disponível 
em: <http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2011. 

397 OST, François. A natureza a margem da lei: a Ecologia a prova do Direito. Lisboa: Instituto 
Piaget, 1995, p. 161-162. 



A EVOLUÇÃO DO INSTITUTO JURÍDICO DA PROPRIEDADE:                                                             153 
DA PERSPECTIVA DO INDIVIDUALISMO À COMPATIBILIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL  

GABRIEL ANTONIO DE ABREU VIEIRA 

 

translocal e transtemporal: simultaneamente global e complexa" bem como o fato que 

"nem as gerações futuras nem os grandes equilíbrios ecológicos têm acesso ao mercado". 

Portanto, cabe observar no que diz respeito à avaliação monetária da degradação 

a ser compensada, de que existe a possibilidade de que esta não reflita corretamente o 

valor dos bens ambientais, que podem ficar subavaliados considerando uma perspectiva 

global e futura, sendo, altamente recomendável um estudo cientitífico transdisciplinar, 

caso a opção da negociação seja adotada. Além disso, os bens ambientais em via de 

extinção não devem participar do processo de compensação, e no que concerne aos outros 

bens ambientais, desde que não existam impedimentos de ordem legal, a compensação 

financeira deve estar necessariamente conjugada com uma compensação ambiental. 

 

4.2.3 Propriedade rural e produção agropecuária  

A compatibilização socioambiental da propriedade rural envolve a obrigação do 

proprietário de materializar a função econômica em harmonia com o cumprimento das 

funções social e ambiental, no desenvolvimento de atividades produtivas, e também 

implica em providências a serem realizadas por meio do Estado, em atuação que pode 

ocorrer de forma compartilhada com a sociedade, em prol daqueles que reconhecidamente 

necessitem de apoio para implementar as condições que propiciem a atividade 

agropecuária se expanda e aprimore com produtividade e de modo sustentável, em 

conformidade com as determinações constitucionais e legais 

Portanto, quando se analisa o instituto jurídico da propriedade no âmbito rural, a 

questão essencial é a realização de atividades de forma eficiente visando atender o 

objetivo de um nível de produtividade otimizado e socioambientalmente adequado. Desse 

modo, economicamente, a produção agropecuária deve possibilitar rendimentos que 

permitam uma vida digna para os trabalhadores e proprietários, bem como viabilizem 

novos investimentos que garantam segurança alimentar, atendendo o binômio quantidade 

e qualidade, e, além disso, gerem recursos para o Brasil por meio da exportação de 

produtos advindos da agricultura e pecuária. 
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Por sua vez, o relevante significado das exportações de agrícolas brasileiros é 

demonstrado no Agricultural Economy and Policy Report - BRAZIL - February 2009 

(Relatório de Economia e Política Agrícola - BRASIL - Fevereiro 2007)398 do Foreign 

Agricultural Service (Servico de Agricultura Externa) que pertence ao United States 

Department of Agriculture (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos), conforme 

se observa pelos trechos a seguir: 

 

Agriculture is a major sector of the Brazilian economy and is critical for 
economic growth and foreign exchange earnings. In 2008, the agribusiness 
sector (including production agriculture, processing, and distribution) 
accounted for 25 percent of Brazil’s GDP, of which crop production and 
related inputs accounted for 18 percent, while livestock and related inputs 
accounted for 7 percent. Brazil’s agribusiness contribution to overall exports 
reached 36 percent in 2008. The agribusiness sector also contributes with 35 
percent of the labor force. 
 
[…] 
 
Brazil ranks number one in world production and exports of coffee, sugar, and 
frozen concentrate orange juice; number two in soybeans, tobacco, beef, and 
poultry; and three or four in corn, pork, and cotton. In the past, potential 
agricultural expansion was grossly underestimated. There are few natural 
limits to future food, fiber, and biofuel production in Brazil due to the 
availability of huge areas of unutilized arable land. By becoming more efficient 
at integrating grain and cattle production and fully utilizing degraded pasture 
lands, Brazil could greatly increase crop production. By some projections, 
there is near-term potential to expand plantings by more than 200 million 
acres. Government credit and tax-incentive programs have spurred crop 
production and construction of processing facilities. Over the last few years, 
Brazil has dramatically increased financial support to its agricultural sector. 
Credit from the federal government for production is the dominant source of 
financing for agricultural producers.399 

                                            
398 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Servico de Agricultura Externa. Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos Agricultural Economy and Policy Report - BRAZIL - 
February 2009. Disponível em: 
<http://www.fas.usda.gov/country/Brazil/Brazil%20Agricultural%20Economy%20and%20Policy.p
df>. Acesso em: 23 abr. 2011. 

399 A agricultura é um setor importante da economia brasileira e é fundamental para o crescimento 
econômico e ganhos cambiais. Em 2008, o setor do agronegócio (incluindo a agricultura, produção, 
transformação e distribuição) foram responsáveis por 25 por cento do PIB do Brasil, dos quais a 
produção agrícola e insumos relacionados foram responsáveis por 18 por cento, enquanto o gado e 
insumos relacionados foram responsáveis por 7 por cento. A contribuição do Brasil para o total das 
exportações do agronegócio atingiram 36 por cento em 2008. O setor do agronegócio também 
contribui com 35 por cento da força de trabalho.  

 [...] 
 O Brasil ocupa o número um no mundo em produção e exportações de café, açúcar e suco de 

laranja concentrado congelado, número dois na soja, carne, tabaco e carne de aves, e três ou quatro 
de milho, carne suína e algodão. No passado, a expansão do potencial agrícola foi extremamente 
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Além disso, quanto à capacidade produtiva agrária do Brasil em comparação 

com o cenário mundial, destaca-se a previsão sobre o crescimento da produção constante 

no relatório Agricultural Outlook 2010-2019 Highlights (Destaques das Perspectivas 

Agrícolas 2010- 2019)400 publicado pela Organization for Economic Co-operation and 

Development (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) - OCDE e 

pela Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organização das Nações 

Unidas para a Agricultura e Alimentação) - FAO. Conforme a prrevisão do referido 

relatório, o Brasil é de longe o crescimento agrícola mais rápido do mundo, elevando-se 

em 40% de 2010 a 2019, quando comparado ao período-base de 2007 a 2009. 

Tendo em vista a relevância da atividade agrícola brasileira, cuja política está 

prevista no artigo 187 da Constituição Federal e na Lei nº 8.171/91401, a análise que 

envolve a compatibilização socioambiental de forma integral, com fundamento nos 

preceitos constitucionais concernentes às polítcas fundiárias, especialmente os artigos 184 

a 186, e à política ambiental constante no artigo 225, no que diz respeito à propriedade 

rural, é abordada em três tópicos: as limitações previstas pelo Código Florestal, Lei nº 

4.771/65402, que dizem respeito às áreas de preservação permanente e reservas legais; a 

função da tributação visando materializar os objetivos econômicos, sociais e ambientais; e 

                                                                                                                                   

subestimados. Há poucos limites naturais para a futura produção de alimentos, fibra e 
biocombustíveis no Brasil, devido à disponibilidade de imensas áreas de terra arável não utilizadas. 
Ao tornar-se mais eficiente na integração da produção de grãos e de gado e utilizando plenamente 
os pastos, o Brasil poderia aumentar consideravelmente a produção agrícola. De acordo com 
algumas projeções, há um potencial de curto prazo para expandir o plantio por mais de 200 milhões 
de acres. Crédito governamental e programas de incentivo fiscal têm estimulado a produção 
agrícola e construção de instalações de processamento. Ao longo dos últimos anos, o Brasil tem 
aumentado de forma expressiva o apoio financeiro ao setor agrícola. Crédito do governo federal 
para a produção é a principal fonte de financiamento para os produtores agrícolas. (tradução livre). 

400 ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO.  
Agricultural Outlook 2010-2019 Highlights. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/dataoecd/13/13/45438527.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2011. 

401 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 
8.171/91. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8171.htm>. Acesso em: 23 
abr. 2011. 

402 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 
4.771/65. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4771.htm>. Acesso em: 23 
abr. 2011. 
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a questão da reforma agrária regulada pela Lei Complementar nº 76/93403, Lei nº 

4.504/64404, denominada de Estatuto da Terra, e Lei nº 8.629/93405. 

 

4.2.3.1 Áreas de preservação permanente e reservas legais 

As propriedades imóveis estão sujeitas a existência de áreas de preservação 

permanente e reservas legais, nas quais florestas e demais formas de vegetação de 

utilidade para as terras que revestem que são bens de interesse comum a todos os 

habitantes do País sendo protegidas pelo Código Florestal, que condicionam o exercício 

dos direitos de propriedade a limitações visando o bem-estar socioambiental. 

As áreas de preservação permanente que, conforme inciso II do § 2º no artigo 1º 

do Código Florestal, com redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67/2001406, são 

espaços que podem ser cobertos ou não por vegetação nativa, tendo a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o 

fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas. Quanto à configuração jurídica dessas áreas, constata-se pelos artigos 2º e 3º da 

lei do Código Florestal que podem existir, respectivamente, em decorrência dos efeitos da 

própria lei ou de declaração veiculada por ato do Poder Público. 

A existência de áreas de preservação permanente tão somente por efeito da lei do 

Código Florestal, conforme artigo 2º, abrangem as florestas e demais formas de vegetação 

                                            
403 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 

Complementar nº 76/93. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp76.htm>. Acesso em: 23 abr. 2011. 

404 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 
4.504/64. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4504.htm>. Acesso em: 23 
abr. 2011. 

405 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 
8.629/93. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8629.htm>. Acesso em: 23 
abr. 2011. 

406 A Medida Provisória nº 2.166-67/2001 foi editada em data anterior à da publicação da Emenda 
Constitucional nº 32, ocorrida em 12/09/2001. Conforme o artigo 2º da Emenda Constitucional nº 
32, as medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação continuam em vigor até que 
medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso 
Nacional. 
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natural situadas: ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto 

em faixa marginal com largura mínima determinada conforme parâmetros com redação 

determinada pela Lei nº 7.803/89; ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água 

naturais ou artificiais; nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos 

d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 metros de 

largura; no topo de morros, montes, montanhas e serras; nas encostas ou partes destas, 

com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior declive; nas 

restingas para fixação de dunas ou estabilização de mangues; nas bordas dos tabuleiros ou 

chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros em 

projeções horizontais; e qualquer que seja a vegetação quando em altitude superior a 

1.800 metros. Vale ressaltar que o dispositivo constante no parágrafo único do artigo 2º 

do Código, por ser concernente às áreas urbanas é tratado na parte destinada 

específicamente à matéria. 

Por sua vez, ato do Poder Público poderá declarar, segundo artigo 3º do Código 

Florestal, como áreas de preservação permanente, florestas e demais formas de vegetação 

natural voltadas para as seguintes finalidades: atenuar da erosão das terras; fixar dunas; 

formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; auxiliar a defesa do território 

nacional segundo critério das autoridades militares; proteger de sítios de excepcional 

beleza ou de valor científico ou histórico; abrigar espécies da fauna ou da flora ameaçadas 

de extinção; manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas; e garantir 

condições, ou seja, viabilizar os fatores necessários, para que haja o bem-estar público.  

A reserva legal é outro limite ao exercício dos direitos de propriedade, 

consistindo numa área excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso 

sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, 

manutenção da biodiversidade, bem como o abrigo e proteção de fauna e flora nativas, 

conforme inciso III do § 2º no artigo 1º do Código Florestal com redação dada pela 

Medida Provisória nº 2.166-67/2001, que modificou toda a redação do artigo 16 que trata 

da mencionada reserva. Dessa forma, segundo o § 4,º do referido artigo, a aprovação da 

localização cabe ao órgão ambiental estadual competente ou, mediante convênio, o órgão 

ambiental municipal ou outra instituição devidamente habilitada, devendo ser 

considerados, além da função social da propriedade, os seguintes fatores quando 

existirem: o plano de bacia hidrográfica; o plano diretor municipal; o zoneamento 
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ecológico-econômico; outras categorias de zoneamento ambiental; e a proximidade com 

outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, unidade de conservação ou outra 

área com proteção legal. 

A área de Reserva Legal, conforme incisos do artigo 16 do Código Florestal, 

corresponde no mínimo as seguintes percentuais nos imóveis rurais: 80% na floresta na 

Amazônia Legal; 35% no cerrado na Amazônia Legal, sendo no mínimo 20% na 

propriedade e 15% na forma de compensação em outra área, desde que esteja localizada 

na mesma microbacia e seja averbada segundo determinações previstas no referido 

código; 20% em área de floresta ou outras formas de vegetação nativa localizada nas 

demais regiões do País; e 20% em área de campos gerais localizada em qualquer região 

do País. Vale ressaltar que, conforme o § 3º do referido artigo, para cumprimento da 

manutenção ou compensação da área de reserva legal em pequena propriedade ou posse 

rural familiar, podem ser computados os plantios de árvores frutíferas ornamentais ou 

industriais, compostos por espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em 

consórcio com espécies nativas. Cabe observar que, no Código Florestal, a pequena 

propriedade ou posse rural familiar é definida conforme parâmetros do inciso I do § 2o do 

art. 1o. 

Existindo indicação do Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE e Zoneamento 

Agrícola, o Poder Executivo, ouvidos o CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente e o 

Ministério da Agricultura e do Abastecimento, poderá, conforme o § 5º do referido artigo 

16, reduzir a reserva legal para fins de recomposição, na Amazônia Legal, para até 50% 

da propriedade, excluídas, em qualquer caso, as Áreas de Preservação Permanente, os 

ecótonos (áreas de transição ou mista entre duas formações vegetais distintas), os sítios e 

ecossistemas especialmente protegidos, os locais de expressiva biodiversidade e os 

corredores ecológicos; e, bem como, ampliar em todo o território nacional as áreas de 

reserva legal, em até 50% dos índices previstos no Código Florestal. 

Além disso, no cálculo do percentual de área de reserva legal, desde que não 

implique em conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo, o órgão ambiental 

competente admitirá conforme o § 6º do artigo 16 do Código Florestal, as áreas relativas à 

vegetação nativa existente em área de preservação permanente, quando a soma das duas 

áreas exceder os seguintes percentuais: 80% da propriedade rural localizada na Amazônia 
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Legal; 50% da propriedade rural localizada nas demais regiões do País; e 25% da pequena 

propriedade definida pelas alíneas "b" e "c" do inciso I do § 2o do art. 1o do mencionado 

código.  

No contexto tributário, a Lei nº 9.393/96407 determina no artigo 10, para o 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, cuja apuração e pagamento são 

efetuados pelo contribuinte, sujeitando-se a homologação posterior, que conforme inciso 

II, dentre as deduções da área total do imóvel para cálculo da área tributável, estão as 

referentes áreas de preservação permanente e de reserva legal (alínea "a"). 

Cabe ressaltar, que a existência das áreas de preservação permanente e de reserva 

legal determinadas respectivamento nos artigo 2º e 16 do Código Florestal, não consiste 

em hipótese de desapropriação indireta, desde que não aniquilem o direito de propriedade, 

segundo Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin408, visto que "o domínio não mais 

se reveste do caráter absoluto e intangível", sendo limites internos de "natureza intrínseca 

e contemporânea à formação da relação de domínio" integrando sua essência, 

"indissociáveis do próprio direito de propriedade" não cabendo, portanto, indenização.  

Por sua vez, Paulo Affonso Leme Machado409 também considera que o fato das 

referidas áreas permancerem na propriedade com o dever de serem preservadas não 

implica em indenização por parte Poder Público para proprietário, constituindo-se em 

obrigações com o caráter de generalidade que são advindas de lei, constituindo formas de 

limitação administrativa, que na definição de Hely Lopes Meirelles410 é "toda imposição 

geral, gratuita, unilateral e de ordem pública condicionadora do exercício de direitos ou 

de atividades de particulares às exigências do bem-estar social". 

                                            
407 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 

9.393/96. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9393.htm>. Acesso em: 30 
abr. 2011. 

408 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. Desapropriação reserva florestal legal e áreas de 
preservação permanente. Revista do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça 
Federal. Brasília, nº 3, dez. 1997. Disponível em: 
<http://daleth.cjf.jus.br/revista/numero3/artigo04.htm>. Acesso em: 30 abr. 2011. 

409 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 755, 762, 767. 

410 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 35. ed. atualizada por Eurico de 
Andrade Azevedo; Délcio Balestero Aleixo; José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2009. p. 638. 
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Quanto às hipóteses de área de preservação permanente previstas no artigo 3º da 

lei do Código Florestal, resultantes de ato declaratório do Poder Público, quando 

configurarem uma desapropriação indireta, devem ser indenizadas pelo Estado, portanto, 

nesse sentido, Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin411, indica parâmetros de 

averiguação com a finalidade de verificar se a mencionada situação se concretiza: 

ausência do "traço da generalidade (afetar um ou poucos proprietários)"; também deve ser 

avaliado, se com sua implantação, não há um beneficio, direto ou indireto, para o 

proprietário; e quando, há uma inviabilização, "por inteiro", da "totalidade do único" ou 

"de todos os possíveis usos da propriedade, respeitado, evidentemente, o lapso 

prescricional, que corre da promulgação do ato administrativo de regência". 

Vale ressaltar que, conforme artigo 18 do Código Florestal, nas terras de 

propriedade privada, onde seja necessário o florestamento ou o reflorestamento de 

preservação permanente, se o proprietário não o fizer, o Poder Público Federal poderá 

fazê-lo sem desapropriá-las, e, além disso, conforme parágrafo primeiro, o proprietário 

será indenizado do valor das culturas que estiverem na área. 

Contudo, o Poder Público pode resolver desapropriar diretamente um imóvel, 

colocando-o como patrimônio público, com fundamento no inciso XXIV, do artigo 5º, da 

Constituição Federal, por necessidade ou utilidade pública, segundo o Decreto-lei nº 

3.365/41412, ou por interesse social geral, consoante a Lei 4.132/62413, casos em que a 

competência para realização do ato pode ser da União, dos Estados, dos Municípios, do 

Distrito Federal e dos Territórios (se existirem), ou por interesse social espefífico da 

reforma agrária, conforme artigo 184 da mencionada carta jurídico-política, hipótese em 

que competência é exclusiva da União, com regras previstas pela Lei Complementar nº 

                                            
411 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. Desapropriação reserva florestal legal e áreas de 
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76/93414, Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra)415 e Lei nº 8.629/93416, segundo explica 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro417. 

Por exemplo, um pode Estado efetuar uma desapropriação de imóvel de 

particulares para compor a área de uma estação ecológica, o que é previsto no artigo 9º da 

Lei nº 9.985/2000418, que regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 

Constituição Federal, instituindo as regras sobre o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza - SNUC, constituído pelo conjunto das unidades de 

conservação federais, estaduais e municipais, existindo, nesse sentido, o Recurso 

Extraordinário - RE 267817/SP419 julgado pelo Supremo Tribunal Federal - STF em 

29/10/2002 e publicado em 29/11/2002, e Embargos de Declaração ao referido Recurso 

Extraordinário420, julgado em 25/02/2003 e publicado em 25/04/2003, com Relator o 

Ministro Maurício José Corrêa, com respectivas ementas transcritas a seguir: 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-
ITATINS. DESAPROPRIAÇÃO. MATAS SUJEITAS À PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. VEGETAÇÃO DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO 
DEVIDA. 1. Desapropriação. Cobertura vegetal sujeita a limitação legal. A 
vedação de atividade extrativista não elimina o valor econômico das matas 
preservadas, nem lhes retira do patrimônio do proprietário. 2. Impossível 
considerar essa vegetação como elemento neutro na apuração do valor devido 
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Complementar nº 76/93. Disponível em: 
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8.629/93. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8629.htm>. Acesso em: 30 
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30 abr. 2011. 
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abr. 2011. 
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267817/SP. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=51508>. Acesso em: 30 
abr. 2011. 
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pelo Estado expropriante. A inexistência de qualquer indenização sobre a 
parcela de cobertura vegetal sujeita a preservação permanente implica violação 
aos postulados que asseguram os direito de propriedade e a justa indenização 
(CF, artigo 5º,incisos XXII e XXIV). 3. Reexame de fatos e provas técnicas em 
sede extraordinária. Inadmissibilidade. Retorno dos autos ao Tribunal de 
origem para que profira nova decisão, como entender de direito, considerando 
os parâmetros jurídicos ora fixados. Recurso extraordinário conhecido em parte 
e, nesta, provido. 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. COBERTURA 
VEGETAL SUJEITA A LIMITAÇÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO. 
APURAÇÃO DO VALOR. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EMBARGOS DA 
FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITOS 
INFRINGENTES: IMPOSSIBILIDADE. 1. Desapropriação. Reconhecida a 
necessidade de indenização das matas sujeitas à preservação permanente, a 
apuração de seu valor justo e real depende de reavaliação do contexto 
probatório, o que deve ser realizado na instância ordinária. 2. As razões 
deduzidas pela Fazenda Estadual revelam a sua pretensão de reexame da causa, 
a partir da mera alegação de que os precedentes citados no voto são 
inadequados. Acórdão com fundamentação própria e suficiente, não se 
verificando qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Embargos de 
declaração com efeitos infringentes. Não-cabimento. Embargos de declaração 
rejeitados. 

 

Portanto, os proprietários que conservaram nos seus imóveis, conforme os 

preceitos legais, as áreas de preservação permanente e as reservas legais como limitações 

administrativas, não sendo indenizados por desapropriação indireta, em decorrência 

lógica, quando forem diretamente desapropriados, perdendo a titularidade sobre os 

referidos imóveis, devem ser indenizados. 

 

4.2.3.2 Extrafiscalidade e objetivos econômicos, sociais e ambientais 

O cumprimento das funções econômica, social e ambiental pelo proprietário no 

que concerne ao imóvel rural deve ocorrer de forma estruturada, com existência 

simultânea de inter-relações que se desenvolvam de modo equilibrado. Na Constituição 

Federal de 1988, não obstante não estejam explícitas as expressões "função econômica" e 

"função ambiental", observa-se que as mesmas estão presentes de forma implícita na 

mencionada carta jurídico-política, o que pode ser deduzido por meio da interpretação 

sistemática e teleológica de seu texto, observando-se especialmente os artigos 186, 187 e 

225. 
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Portanto, considerando o alto significado da produção agrícola, na materialização 

dos objetivos econômicos, sociais e ambientais, observa-se, dentre os vários pressupostos 

de sua política elencados no artigo segundo da Lei nº 8.171/91: a determinação, no inciso 

I, para o cumprimento da função social e econômica da propriedade, o que está 

relacionado ao interesse público; o destaque, no inciso III, da agricultura como atividade 

econômica, e, portanto, seu exercício deve proporcionar, aos que a ela se dediquem, 

rentabilidade compatível com a de outros setores da economia; o adequado abastecimento 

alimentar, indicado no inciso IV, como condição básica para garantir a tranquilidade 

social, a ordem pública e o processo de desenvolvimento econômico-social. 

Por conseguinte, é necessário examinar a configuração constitucional e legal do 

Imposto Territorial Rural - ITR, determinada respectivamente no parágrafo 4º do artigo 

153 da carta jurídico-política e na Lei nº 9.393/96, devido a sua relevância por ser um 

instrumento que está em conexão com o interesse público, nos âmbitos econômico, social 

e ambiental. 

Primeiramente, cabe observar que existe hipótese constitucional de imunidade 

(art. 153, § 4º, inciso II), sendo determinado que o ITR não incidirá sobre pequenas 

glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro 

imóvel. Por sua vez, o parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 9.393/96, define pequenas 

glebas rurais como os imóveis com área igual ou inferior a: 

 

I - 100 ha, se localizado em município compreendido na Amazônia Ocidental 
ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense; 
 
II - 50 ha, se localizado em município compreendido no Polígono das Secas ou 
na Amazônia Oriental; 
 
III - 30 ha, se localizado em qualquer outro município. 

 

Além disso, no artigo 3º da Lei nº 9.393/96, há previsão de duas hipóteses de 

isenção do Imposto Territorial Rural - ITR. A primeira situação, determinada no inciso I 

do referido artigo é concernente ao imóvel rural compreendido em programa oficial de 

reforma agrária, caracterizado pelas autoridades competentes como assentamento, e que 

de forma cumulativa, atenda aos seguintes requisitos, para que seja configurada a isenção: 
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a) seja explorado por associação ou cooperativa de produção; 
 
b) a fração ideal por família assentada não ultrapasse os limites estabelecidos 
no artigo anterior; 
 
c) o assentado não possua outro imóvel. 

 

A segunda hipótese de isenção prevista no inciso II do mencionado artigo no 

artigo 3º da Lei nº 9.393/96, configura-se quando o conjunto de imóveis rurais de um 

mesmo proprietário, cuja área total observe os limites fixados no parágrafo único do 

artigo 2º da mencionada lei, desde que, de forma cumulativa, o proprietário: "explore só 

ou com sua família, admitida ajuda eventual de terceiros"; e "não possua imóvel urbano". 

Por sua vez, manifestando a extrafiscalidade no sentido de dissuasório, é 

constitucionalmente determinado que o Imposto Territorial Rural - ITR será progressivo e 

terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades 

improdutivas (art. 153, § 4º, inciso I). Nesse sentido, no artigo 11 da Lei nº 9.393/96, é 

estabelecido que o valor do referido imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da 

Terra Nua Tributável - VTNt a alíquota correspondente, prevista no anexo da referida lei, 

considerando a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.  

O VTNt, valor da terra nua tributável, consoante o artigo 10, § 1º, inciso III, é 

obtido pela multiplicação do VTN pelo quociente entre a área tributável e a área total. O 

VTN, segundo o inciso I, § 1º, do artigo 10, da citada lei, consiste no valor do imóvel, 

excluídos os valores relativos:"a) construções, instalações e benfeitorias; b) culturas 

permanentes e temporárias;c) pastagens cultivadas e melhoradas; d) florestas plantadas", 

e, conforme o inciso II, a área tributável é calculada pela área total do imóvel deduzidas 

as seguintes áreas: 

 

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei nº 4.771, de 
15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei nº 7.803, de 18 de julho 
de 1989; 
 
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas 
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as 
restrições de uso previstas na alínea anterior; 
 
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, 
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granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato 
do órgão competente, federal ou estadual;  
 
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei nº 
11.428, de 2006) 
 
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou 
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei nº 11.428, de 2006) 
 
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas 
autorizada pelo poder público.  

 

Por sua vez, o Grau de Utilização - GU, segundo determinação do inciso VI, § 

1º, do artigo 10, da Lei nº 9.393/96 é a relação percentual entre a área efetivamente 

utilizada, definida consoante inciso V, e a área aproveitável que, confome inciso IV, é a 

área que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal, 

excluídas as áreas:  

 

a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias; 
 
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo; (Redação dada pela Lei 
nº 11.428, de 2006) 

 

A tabela a seguir, que consta no anexo Lei nº 9.393/96, indica qual alíquota será 

aplicada sobre o Valor da Terra Nua Tributável - VTNt para apuração do Imposto 

Territorial Rural - ITR: 

 

 

Área total do imóvel               
(em hectares) GRAU DE UTILIZAÇÃO - GU ( EM %) 

 
Maior que 

80 

Maior que 

65 até 80 

Maior que 

50 até 65 

Maior que 

30 até 50 
Até 30 

Até 50 0,03 0,20 0,40 0,70 1,00 

Maior que 50 até 200 0,07 0,40 0,80 1,40 2,00 

Maior que 200 até 500 0,10 0,60 1,30 2,30 3,30 

Maior que 500 até 1.000 0,15 0,85 1,90 3,30 4,70 

Maior que 1.000 até 5.000 0,30 1,60 3,40 6,00 8,60 

Acima de 5.000 0,45 3,00 6,40 12,00 20,00 
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Portanto, a extrafiscalidade dissuasória de propriedades rurais improdutivas, fica 

claramente demonstrada na tabela acima, tendo em vista a progressividade das alíquotas 

do Imposto Territorial Rural - ITR, que variam simultaneamente em função do grau de 

utilização (GU) e da área total do imóvel. 

 

4.2.3.3 Reforma agrária 

A expressão "reforma agrária" aparece, pela primeira vez em um texto 

constitucional, na carta jurídico-política de 1967421, no título da "Ordem Econômica e 

Social", no § 5º do artigo 157, determinando que os planos que envolvessem a 

desapropriação para fins de reforma agrária seriam aprovados por decreto do Poder 

Executivo, com execução de competência de órgãos colegiados, constituídos por 

brasileiros, de notável saber e Idoneidade, nomeados pelo Presidente da República, depois 

de aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo que, posteriormente o Ato Institucional 

nº 9/1969, substituiu o texto do referido parágrafo determinando a seguinte redação "o 

Presidente da República poderá delegar as atribuições para desapropriação de imóveis 

rurais, por interesse social, sendo-lhe privativa a declaração de zonas prioritárias".  

Na mencionada Constituição Federal de 1967, os parágrafos 1º a 6º do referido 

artigo 157 determinavam as diretrizes para a desapropriação com indenização por títulos 

especiais da dívida pública "recaindo sobre propriedades rurais cuja forma de exploração 

contrarie o disposto neste artigo, conforme for definido em lei" (§ 3º), ou seja, o não 

cumprimento da função social previsto no inciso III do citado artigo. Além disso, no 

parágrafo único do artigo 164, foi indicada a possibilidade de execução de planos de 

reforma agrária com concessão de terras públicas. Vale observar, que a Emenda 

constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969422, que realizou várias modificações na 

                                            
421 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição 

do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao67.htm>. Acesso em: 26 
mar. 2011. 

422 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Emenda 
constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. 
Acesso em: 7 maio 2011. 
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Constituição Federal de 1967, contudo, a matéria concernente à função social da 

propriedade, desapropriação com indenização por títulos especiais da dívida pública e 

concessão de terras públicas visando à reforma agrária foi preservada em sua essência nos 

artigos 160, inciso III, 161 e parágrafo único do artigo 171. 

Vale ressaltar, Estatuto da Terra já havia sido sancionado, consistindo na Lei nº 

4.504, de 30 de novembro de 1964423, determinando no seu artigo segundo que "é 

assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua 

função social, na forma prevista nesta Lei", sendo que parágrafo primeiro, do mesmo 

artigo, foram colocados os requisitos de cumprimento simultâneo da função social 

consistindo: no bem-estar dos proprietários, trabalhadores e suas famílias; a manutenção 

de  níveis satisfatórios de produtividade; a conservação dos recursos naturais; e a 

observância das determinações legais trabalhistas.  

Visando o desenvolvimento das atividades, o artigo 37 da Lei 4.504/64 criou 

uma autarquia denominada Instituto Brasileiro de Reforma Agrária - IBRA e suas 

delegacias regionais (incisos I e II), regulamentado pelo Decreto 55.889/65424, cuja 

missão principal era promover a elaboração e coordenar a execução do Plano Nacional de 

Reforma Agrária, a ser submetido à aprovação do Presidente da República; sendo também 

criadas as Comissões Agrárias (incisos III). Conforme artigo 42 da referida lei, cada 

Comissão Agrária era composta por um representante do IBRA, de três representantes dos 

trabalhadores rurais, e três representantes dos proprietários rurais, destacando-se dentre as 

suas tarefas; a instruição e o encaminhamento dos pedidos de aquisição e de 

desapropriação de terras (inciso I) e acompanhar, até sua implantação, os programas de 

reformas nas áreas escolhidas, mantendo a Delegacia Regional informada sobre o 

andamento dos trabalhos (inciso IV). Foi também criado, pelo artigo 74 da mencionada 

lei, o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária - IBRA, regulamentado pelo Decreto 

                                            
423 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 

4.504/64. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4504.htm>. Acesso em: 7 
maio 2011. 

424 BRASIL. Senado Federal. Decreto nº 55.889/65.  Disponível em: 
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=187651&tipoDocumento=DEC
&tipoTexto=PUB>. Acesso em: 7 maio 2011. 
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55.890/65425, autarquia vinculada ao Ministério da Agricultura, cuja principal finalidade 

era promover o desenvolvimento rural nos setores da colonização, da extensão e do 

cooperativismo (inciso I). Por sua vez, o Decreto-lei nº 582, de 15 de maio de 1969426, 

estabeleceu, conforme artigo 5º, o Grupo Executivo da Reforma Agrária (GERA), órgão 

máximo, colegiado, consultivo e deliberativo presidido pelo Ministro da Agricultura, com 

o encargo de orientar, coordenar, supervisionar e promover a execução da Reforma 

Agrária. 

Posteriormente, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA foi instituido pelo Decreto-lei nº 1.110, de 9 de julho de 1970427,  entidade 

autárquica para a qual passaram, conforme artigo 2º, todos os direitos, competências, 

atribuições e responsabilidades do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária - IBRA, do 

Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário - INDA e do Grupo Executivo de 

Reforma Agrária - GERA, que foram extintos.  

Em 3 de outubro de 1988, com a promulgação da atual Constituição Federal, um 

capítulo específico é dedicado a política agrícola, fundiária e reforma agrária, constando 

no título concernente à "Ordem Econômica e Financeira". No artigo 184 da mencionada 

carta jurídico-política é estabelecida a competência da União para desapropriar por 

interesse social, com a finalidade de realizar reforma agrária, o imóvel rural que não 

esteja cumprindo sua função social, consistindo, portanto, numa desapropriação 

sancionatória, segundo destaca Maria Sylvia Zanella Di Pietro428, contudo indenizada de 

forma "prévia e justa" em "títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor 

real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja 

utilização será definida em lei", sendo que as "benfeitorias úteis e necessárias serão 

indenizadas em dinheiro", conforme determina o parágrafo primeiro do referido artigo. 

                                            
425 BRASIL. Senado Federal. Decreto nº 55.890/65.  Disponível em: 

<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=187652&tipoDocumento=DEC
&tipoTexto=PUB>. Acesso em: 7 maio 2011. 

426 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto-lei nº 
582/69. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto-lei/1965-1988/Del0582.htm>. 
Acesso em: 7 maio 2011. 

427 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 
Decreto-lei nº 1.110/70 Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-
1988/Del1110.htm>. Acesso em: 7 maio 2011. 

428 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 159; 
161-162. 
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Vale ressaltar que, conforme o § 2º do artigo 188, existe a possibilidade de alienações ou 

concessões de terras públicas para fins de reforma agrária. 

Por sua vez, no artigo 186 do texto constitucional são fixados os requisitos de 

adimplemento obrigatório, em conformidade com critérios e graus de exigência 

estabelecidos em lei e de forma simultânea, para que seja caracterizado o cumprimento da 

função social, devendo o aproveitamento ser racional, com utilização adequada dos 

recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observando as 

determinações que regulam as relações de trabalho, e realizando as atividades como o 

objetivo de propiciar o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores com observância 

das disposições que regulam as relações de trabalho. 

Os parâmetros legais gerais de cumprimento da função social da propriedade 

rural estão definidos pelo já mencionado Estatuto da Terra, a Lei nº 4.504/64. 

Posteriormente, os referidos parâmetros foram detalhados pela Lei nº 8.629/93, que 

determina a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, 

dessa forma, segundo os parágrafos do artigo 9º: 

 

§ 1º Considera-se racional e adequado o aproveitamento que atinja os graus de 
utilização da terra e de eficiência na exploração especificados nos §§ 1º a 7º do 
art. 6º desta lei. 
 
§ 2º Considera-se adequada a utilização dos recursos naturais disponíveis 
quando a exploração se faz respeitando a vocação natural da terra, de modo a 
manter o potencial produtivo da propriedade. 
 
§ 3º Considera-se preservação do meio ambiente a manutenção das 
características próprias do meio natural e da qualidade dos recursos ambientais, 
na medida adequada à manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade e da 
saúde e qualidade de vida das comunidades vizinhas. 
 
§ 4º A observância das disposições que regulam as relações de trabalho implica 
tanto o respeito às leis trabalhistas e aos contratos coletivos de trabalho, como 
às disposições que disciplinam os contratos de arrendamento e parceria rurais. 
 
§ 5º A exploração que favorece o bem-estar dos proprietários e trabalhadores 
rurais é a que objetiva o atendimento das necessidades básicas dos que 
trabalham a terra, observa as normas de segurança do trabalho e não provoca 
conflitos e tensões sociais no imóvel. 

 

Cabe ressaltar, que o artigo 6º da Lei nº 8.629/93, determina que a quando a 
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quando a propriedade rural atinge, simultaneamente, graus de utilização da terra e de 

eficiência na exploração, segundo índices fixados pelo órgão federal competente, ela é 

considerada produtiva, nesse sentido, conforme os parágrafos do referido artigo: 

 

§ 1º O grau de utilização da terra, para efeito do caput deste artigo, deverá ser 
igual ou superior a 80% (oitenta por cento), calculado pela relação percentual 
entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável total do imóvel. 
 
§ 2º O grau de eficiência na exploração da terra deverá ser igual ou superior a 
100% (cem por cento), e será obtido de acordo com a seguinte sistemática: 
 
I - para os produtos vegetais, divide-se a quantidade colhida de cada produto 
pelos respectivos índices de rendimento estabelecidos pelo órgão competente 
do Poder Executivo, para cada Microrregião Homogênea; 
 
II - para a exploração pecuária, divide-se o número total de Unidades Animais 
(UA) do rebanho, pelo índice de lotação estabelecido pelo órgão competente do 
Poder Executivo, para cada Microrregião Homogênea; 
 
III - a soma dos resultados obtidos na forma dos incisos I e II deste artigo, 
dividida pela área efetivamente utilizada e multiplicada por 100 (cem), 
determina o grau de eficiência na exploração. 

 

A esse respeito o INCRA, atualmente regulamentado pelo Decreto nº 6.812, de 3 

de abril de 2009429, que o define no como uma autarquia federal, vinculada ao Ministério 

do Desenvolvimento Agrário, tem, conforme artigo 2º, os direitos, competências, 

atribuições e responsabilidades estabelecidos na Lei no 4.504/64 e legislação 

complementar, em especial a promoção e a execução da reforma agrária e da colonização, 

determina pela Instrução Normativa nº 11/2003430, diretrizes para fixação do Módulo 

Fiscal de cada Município de que trata o Decreto n.º 84.685/80, bem como o método para 

cálculo dos Graus de Utilização da Terra - GUT e de Eficiência na Exploração GEE, 

observadas as disposições constantes da Lei n.º 8.629/93. 

 

                                            
429 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto 

6.812/2009.  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2009/Decreto/D6812.htm>. Acesso em: 8 maio 2011. 

430 BRASIL. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. Instruções Normativas.  
Disponível em: 
<http://www.incra.gov.br/portal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=297&Itemi
d=136&limitstart=7>. Acesso em: 8 maio 2011. 
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Além disso, quanto aos procedimentos técnicos adotados pelo INCRA ressalta-se 

o Manual de Obtenção de Terras e Perícia Judicial431, aprovado pela Norma de Execução 

nº 52/2006432, destacando-se o cumprimento do comando constitucional constante do 

parágrafo 3º que sujeita aqueles que paraticarem condutas e atividades consideradas 

lesivas ao meio ambiente, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

estando também obrigados a reparar os danos causados. Dessa forma no Módulo III do 

mencionado Manual concernente à avaliação de imóveis rurais, há no item 6 

determinação para que sejam estimados os custos da recuperação: de áreas degradadas 

ocasionadas pela utilização de técnicas inadequadas de manejo e conservação dos solos; 

das Áreas de Preservação Permanente que foram total ou parcialmente suprimidas sem a 

devida autorização do órgão ambiental competente; das Áreas de Reserva Legal que 

estejam com sua vegetação suprimida ou que não estejam sendo devidamente utilizadas 

sob regime de exploração florestal. Esses custos de recuperação devem, conforme item 7, 

do mencionado Módulo III, devem ser deduzidos do Valor da Terra Nua (VTN) e 

discriminados no Laudo de Avaliação e Vistoria  (LAV) do imóvel rural. 

Outra questão de impacto no direito de propriedade de imóvel rural refere-se ao 

computo das áreas não aproveitáveis para fins de classificá-lo em termos de extensão de 

área, isso porque, desde que o seu proprietário não possua outro imóvel rural, são 

insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária as pequenas e médias 

propriedades, conforme inciso I do artigo 185 da Constituição Federal. Dessa forma, a Lei 

8.629/93 no artigo 4º, fixa que a pequena propriedade rural tem a área compreendida entre 

1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais  (inciso II, alínea "a") e a média propriedade rural 

possui a área superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze) módulos fiscais; (inciso III, alínea 

"a"). 

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário - RE 

                                            
431 BRASIL. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. Manuais e 

Procedimentos.  Disponível em: 
<http://www.incra.gov.br/portal/index.php?option=com_docman&Itemid=141>. Acesso em: 8 
maio2011. 

432 BRASIL. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. Normas de Execução.  
Disponível em: 
<http://www.incra.gov.br/portal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=299&limit=
7&limitstart=42&order=name&dir=DESC&Itemid=255>. Acesso em: 8 maio 2011. 
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603859/GO433, julgado em 7/12/2010 e publicado em 17/12/2010, com Relatora a 

Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, decidiu que devem ser incluídas as áreas não 

aproveitáveis com a finalidade de verificar a extensão da propriedade rural visando 

reforma agrária, conforme se observa a seguir: 

 

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 
DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE 
REFORMA AGRÁRIA. CLASSIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL. 
INCLUSÃO DE ÁREAS NÃO APROVEITÁVEIS. PRECEDENTE DO 
PLENÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA 
JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO 
PROVIDO. Relatório 1. Recurso extraordinário interposto com base no art. 
102, inc. III, alínea a, da Constituição da República contra o seguinte julgado 
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região: “CONSTITUCIONAL. 
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL 
PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. CLASSIFICAÇÃO DA 
PROPRIEDADE EM PEQUENA, MÉDIA OU GRANDE PROPRIEDADE 
RURAL. INCLUSÃO DE ÁREAS NÃO APROVEITÁVEIS. 
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Para a classificação da 
propriedade em pequena, média ou grande propriedade rural, o número de 
módulos fiscais deverá ser obtido dividindo-se a área aproveitável do imóvel 
pelo módulo fiscal do Município, levando em consideração, para tanto, somente 
a área aproveitável, e não a área do imóvel. Incidência do Estatuto da Terra 
(Lei nº 4.504/64). Precedente do Supremo Tribunal Federal e deste TRF-1ª 
Região. 3. Apelação e remessa oficial improvidas” (fl. 147 – grifos nossos). 
Tem-se do voto condutor do julgado recorrido: “A questão a ser dirimida na 
presente lide diz respeito à correta metodologia a ser considerada para efeito de 
se classificar uma propriedade rural como pequena, média ou grande 
propriedade. No caso em exame, a sentença entendeu que o imóvel da lide tem 
11,83 módulos fiscais, dividindo a área aproveitável (591,9195 ha) por 50 ha, 
nos termos do art. 50, § 3º, da Lei 4.504/64 c/c o art. 5º do Decreto 
84.685/1980. (...) Destarte, ao regulamentar os dispositivos constitucionais 
relativos à reforma agrária, a Lei nº 8.629/93, em seu art. 4º, inc. III, a, 
estabelece o conceito da média propriedade rural como sendo aquela de área 
superior a quatro e até quinze módulos fiscais. (...) A lei, no entanto, é silente 
quanto à forma de aferição do módulo fiscal, o que, todavia, não impede o 
intérprete da lei buscar esses elementos delineadores da forma de cálculo do 
módulo fiscal no Estatuto da Terra (Lei 4.504/64), que estabelece a forma de 
cálculo do número de módulos fiscais do imóvel rural. (...) Nesse contexto, o 
imóvel objeto da presente ação classifica-se como média propriedade, sendo, 
portanto, insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária, exceto se 
o proprietário dispusesse de outra propriedade rural, o que não restou 
comprovado nos autos (CF, art. 185, I; Lei 8.629/93, art. 4º e parágrafo único). 
Quanto à matéria, a sentença recorrida está em harmonia com o entendimento 
sufragado em precedente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘o 
número de módulos fiscais será obtido dividindo-se a área aproveitável do 
imóvel rural pelo módulo fiscal do Município [MS 22.579, Tribunal Pleno, DJ 
17.4.1998]” (fls. 142-143 – grifos nossos). Os embargos de declaração opostos 
foram rejeitados (fl. 171). 2. A Recorrente alega que o Tribunal a quo teria 
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contrariado os arts. 93, inc. IX, 184, caput, e 185 da Constituição da República. 
Afirma que o “Tribunal a quo, ao entender aplicável à espécie o quanto 
disposto no Decreto nº 84.685/80 (...) findou por contrariar artigos da 
Constituição e da Lei nº 8.629/93, na medida em que nenhum destes diplomas 
fez a restrição pretendida pelos autores, qual seja a de que se deve considerar 
somente a área aproveitável do imóvel rural para fins de classificá-lo como 
pequena, média ou grande propriedade, visando à sua desapropriação para fins 
de reforma agrária” (fl. 178). Sustenta, assim, que “a forma de classificação 
posta pela Lei nº 8.629/93 não pode ser confundida com a forma estabelecida 
no Decreto nº 84.685/80, com efeito, são conceitos totalmente distintos, sendo 
certo que não se pode, simplesmente, enxertar institutos criados para o direito 
tributário diretamente no direito agrário, sem que tal não acarrete grave 
distorção de suas finalidades (...) é evidente que o critério é exclusivamente o 
de extensão – área medida, sem exclusão da área não aproveitável, sendo esta a 
mens legis da Constituição Federal e da Lei nº 8.629/93” (fl. 179). Traz, para 
fundamentar a sua tese, o entendimento proferido no Mandado de Segurança nº 
24.719, julgado do Tribunal Pleno deste Supremo Tribunal. Requer o 
provimento do recurso extraordinário, para anular ou reformar o acórdão 
recorrido. Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 3. Razão jurídica 
assiste à Recorrente. 4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do 
entendimento deste Supremo Tribunal ao excluir da extensão da propriedade 
rural desapropriada as áreas não aproveitáveis, para proceder à sua classificação 
(art. 185, inc. I, da Constituição). No julgamento do Mandado de Segurança nº 
24.719, Relator o Ministro Carlos Velloso, este Supremo Tribunal assentou que 
“certo que a classificação da propriedade rural em pequena, média ou grande 
subordina-se à extensão da área, vale dizer, da área medida, por isso que ‘nem o 
art. 185 da Constituição, nem a Lei nº 8.629 de 1993 estabelecem regra 
destinada a excluir a área considerada não aproveitável da área total do imóvel 
rural, para o fim de proceder-se à sua classificação”. Confira-se, a propósito, a 
ementa desse julgado: “CONSTITUCIONAL. AGRÁRIO. REFORMA 
AGRÁRIA. PEQUENA E MÉDIA PROPRIEDADE. CF, art. 185, I. 
MATÉRIA CONTROVERTIDA. I. - A pequena e a média propriedade rural, 
desde que o seu proprietário não possua outra, são insuscetíveis de 
desapropriação para fins de reforma agrária: CF, art. 185, I. A classificação da 
propriedade rural em pequena, média ou grande subordina-se à extensão da 
área, vale dizer, da área medida. II. - No caso, não houve a demonstração de 
que o expropriado não possui outra propriedade” (DJ 14.5.2004 – grifo nosso). 
Nesse sentido, a seguinte decisão monocrática: “O art. 50, § 3º do Estatuto da 
Terra estabelece que o número de módulos fiscais é obtido pela divisão da área 
aproveitável total pelo módulo fiscal do Município. 17. A divisão aritmética da 
área aproveitável do imóvel [664,376 ha] pelo módulo fiscal do Município [45 
ha] resulta em 14,7639 módulos. O INCRA, no entanto, dividiu a área total 
medida do imóvel pelo módulo da região, do que resultaram 19,93 módulos [fl. 
28]. 18. Isso porque a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a 
classificação do imóvel como pequena, média ou grande propriedade não 
depende da área aproveitável, mas, exclusivamente, de sua área total. Nesse 
sentido o precedente do MS nº 24.719, Relator o Ministro CARLOS 
VELLOSO, DJ de 14.5.04 (...). 19. Não há preceito constitucional ou da Lei nº 
8.629/93 que permita a exclusão da área não aproveitável do imóvel rural para 
classificá-lo como pequena, média ou grande propriedade. Indefiro o pedido 
liminar” (MS 27.180, Rel. Min. Eros Grau, DJe 23.5.2008 - grifos nossos). 5. 
Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 557, § 1º-A, do 
Código de Processo Civil e art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal), para reformar o acórdão recorrido no ponto relativo à 
extensão do imóvel levada em consideração para a classificação da propriedade 
rural e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que decida 
como de direito, tendo como premissa a classificação delineada na 
jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
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Portanto, conforme decisão acima, no cálculo para aferir a classificação do 

imóvel em número de módulos fiscais, com a finalidade de averiguar se o mesmo pode 

ser objeto de reforma agrária, não há na Constituição e nem na Lei nº 8.629/93, que 

regulamenta a matéria, determinação no sentido de excluir do referido cálculo as áreas 

não aproveitáveis, para classificação da propriedade rural como pequena, média ou 

grande propriedade. 

Assim sendo, verifica-se nas demandas que chegam ao judiciário brasileiro, 

colisões entre os direitos fundamentais, envolvendo a propriedade no âmbito rural, 

podendo estar relacionadas a problemas sociais referentes ao acesso a terra e à 

preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, consistindo em questões que 

também são concernentes à manutenção da própria ordem jurídica conforme parâmetros 

constitucionais. Nesse sentido, observa-se os trechos do acórdão da Medida Cautelar na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 2213 MC/DF434, julgada em 04/04/2002 e 

publicada no Diário da Justiça do STF em 23/04/2004, com Relator o Ministro Celso de 

Mello: 

 

[...] RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FUNDIÁRIA - O CARÁTER 
RELATIVO DO DIREITO DE PROPRIEDADE - A FUNÇÃO SOCIAL DA 
PROPRIEDADE - IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE REFORMA 
AGRÁRIA - NECESSIDADE DE NEUTRALIZAR O ESBULHO 
POSSESSÓRIO PRATICADO CONTRA BENS PÚBLICOS E CONTRA A 
PROPRIEDADE PRIVADA - A PRIMAZIA DAS LEIS E DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DIREITO. - O direito de propriedade não se reveste de caráter absoluto, eis 
que, sobre ele, pesa grave hipoteca social, a significar que, descumprida a 
função social que lhe é inerente (CF, art. 5º, XXIII), legitimar-se-á a 
intervenção estatal na esfera dominial privada, observados, contudo, para esse 
efeito, os limites, as formas e os procedimentos fixados na própria Constituição 
da República. - O acesso à terra, a solução dos conflitos sociais, o 
aproveitamento racional e adequado do imóvel rural, a utilização apropriada 
dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente constituem 
elementos de realização da função social da propriedade. A desapropriação, 
nesse contexto - enquanto sanção constitucional imponível ao descumprimento 
da função social da propriedade - reflete importante instrumento destinado a dar 
conseqüência aos compromissos assumidos pelo Estado na ordem econômica e 
social. - Incumbe, ao proprietário da terra, o dever jurídico- -social de cultivá-la 
e de explorá-la adequadamente, sob pena de incidir nas disposições 
constitucionais e legais que sancionam os senhores de imóveis ociosos, não 
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cultivados e/ou improdutivos, pois só se tem por atendida a função social que 
condiciona o exercício do direito de propriedade, quando o titular do domínio 
cumprir a obrigação (1) de favorecer o bem-estar dos que na terra labutam; (2) 
de manter níveis satisfatórios de produtividade; (3) de assegurar a conservação 
dos recursos naturais; e (4) de observar as disposições legais que regulam as 
justas relações de trabalho entre os que possuem o domínio e aqueles que 
cultivam a propriedade. O ESBULHO POSSESSÓRIO - MESMO 
TRATANDO-SE DE PROPRIEDADES ALEGADAMENTE 
IMPRODUTIVAS - CONSTITUI ATO REVESTIDO DE ILICITUDE 
JURÍDICA. - Revela-se contrária ao Direito, porque constitui atividade à 
margem da lei, sem qualquer vinculação ao sistema jurídico, a conduta 
daqueles que - particulares, movimentos ou organizações sociais - visam, pelo 
emprego arbitrário da força e pela ocupação ilícita de prédios públicos e de 
imóveis rurais, a constranger, de modo autoritário, o Poder Público a promover 
ações expropriatórias, para efeito de execução do programa de reforma agrária. 
- O processo de reforma agrária, em uma sociedade estruturada em bases 
democráticas, não pode ser implementado pelo uso arbitrário da força e pela 
prática de atos ilícitos de violação possessória, ainda que se cuide de imóveis 
alegadamente improdutivos, notadamente porque a Constituição da República - 
ao amparar o proprietário com a cláusula de garantia do direito de propriedade 
(CF, art. 5º, XXII) - proclama que "ninguém será privado (...) de seus bens, sem 
o devido processo legal" (art. 5º, LIV). - O respeito à lei e à autoridade da 
Constituição da República representa condição indispensável e necessária ao 
exercício da liberdade e à prática responsável da cidadania, nada podendo 
legitimar a ruptura da ordem jurídica, quer por atuação de movimentos sociais 
(qualquer que seja o perfil ideológico que ostentem), quer por iniciativa do 
Estado, ainda que se trate da efetivação da reforma agrária, pois, mesmo esta, 
depende, para viabilizar-se constitucionalmente, da necessária observância dos 
princípios e diretrizes que estruturam o ordenamento positivo nacional. - O 
esbulho possessório, além de qualificar-se como ilícito civil, também pode 
configurar situação revestida de tipicidade penal, caracterizando-se, desse 
modo, como ato criminoso (CP, art. 161, § 1º, II; Lei nº 4.947/66, art. 20). - Os 
atos configuradores de violação possessória, além de instaurarem situações 
impregnadas de inegável ilicitude civil e penal, traduzem hipóteses 
caracterizadoras de força maior, aptas, quando concretamente ocorrentes, a 
infirmar a própria eficácia da declaração expropriatória. Precedentes. O 
RESPEITO À LEI E A POSSIBILIDADE DE ACESSO À JURISDIÇÃO DO 
ESTADO (ATÉ MESMO PARA CONTESTAR A VALIDADE JURÍDICA 
DA PRÓPRIA LEI) CONSTITUEM VALORES ESSENCIAIS E 
NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA ORDEM DEMOCRÁTICA. - A 
necessidade de respeito ao império da lei e a possibilidade de invocação da 
tutela jurisdicional do Estado - que constituem valores essenciais em uma 
sociedade democrática, estruturada sob a égide do princípio da liberdade - 
devem representar o sopro inspirador da harmonia social, além de significar um 
veto permanente a qualquer tipo de comportamento cuja motivação derive do 
intuito deliberado de praticar gestos inaceitáveis de violência e de ilicitude, 
como os atos de invasão da propriedade alheia e de desrespeito à autoridade das 
leis da República. RECONHECIMENTO, EM JUÍZO DE DELIBAÇÃO, DA 
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MP Nº 2.027-38/2000, 
REEDITADA, PELA ÚLTIMA VEZ, COMO MP Nº 2.183-56/2001. - Não é 
lícito ao Estado aceitar, passivamente, a imposição, por qualquer entidade ou 
movimento social organizado, de uma agenda político-social, quando 
caracterizada por práticas ilegítimas de invasão de propriedades rurais, em 
desafio inaceitável à integridade e à autoridade da ordem jurídica. - O Supremo 
Tribunal Federal não pode validar comportamentos ilícitos. Não deve 
chancelar, jurisdicionalmente, agressões inconstitucionais ao direito de 
propriedade e à posse de terceiros. Não pode considerar, nem deve reconhecer, 
por isso mesmo, invasões ilegais da propriedade alheia ou atos de esbulho 
possessório como instrumentos de legitimação da expropriação estatal de bens 
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particulares, cuja submissão, a qualquer programa de reforma agrária, supõe, 
para regularmente efetivar-se, o estrito cumprimento das formas e dos 
requisitos previstos nas leis e na Constituição da República. - As prescrições 
constantes da MP 2.027-38/2000, reeditada, pela última vez, como MP nº 
2.183-56/2001, precisamente porque têm por finalidade neutralizar abusos e 
atos de violação possessória, praticados contra proprietários de imóveis rurais, 
não se mostram eivadas de inconstitucionalidade (ao menos em juízo de estrita 
delibação), pois visam, em última análise, a resguardar a integridade de valores 
protegidos pela própria Constituição da República. O sistema constitucional 
não tolera a prática de atos, que, concretizadores de invasões fundiárias, 
culminam por gerar - considerada a própria ilicitude dessa conduta - grave 
situação de insegurança jurídica, de intranqüilidade social e de instabilidade da 
ordem pública. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E 
DEVER PROCESSUAL DE FUNDAMENTAR A IMPUGNAÇÃO. - O 
Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua atividade jurisdicional, não 
está condicionado às razões de ordem jurídica invocadas como suporte da 
pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo autor da ação direta. Tal 
circunstância, no entanto, não suprime, à parte, o dever processual de motivar o 
pedido e de identificar, na Constituição, em obséquio ao princípio da 
especificação das normas, os dispositivos alegadamente violados pelo ato 
normativo que pretende impugnar. Impõe-se, ao autor, no processo de controle 
concentrado de constitucionalidade, sob pena de não conhecimento (total ou 
parcial) da ação direta, indicar as normas de referência - que, inscritas na 
Constituição da República, revestem-se, por isso mesmo, de parametricidade -, 
em ordem a viabilizar a aferição da conformidade vertical dos atos normativos 
infraconstitucionais. Precedentes (RTJ 179/35-37, v.g.). 

 

Constata-se pelo trecho do acórdão acima reproduzido, que o Supremo Tribunal 

Federal reconheceu a constitucionalidade da Medida Provisória nº 2.183-56/2001435, que 

acresceu e modificou dispositivos do Decreto-Lei nº 3.365/41, concernente às 

desapropriações por utilidade pública, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), da Lei nº 

8.177/91, que trata das regras para a desindexação da economia, contendo regras sobre 

Títulos da Dívida Agrária - TDA, e no que diz respeito ao caso em questão alterou a Lei 

nº 8.629/93 sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma 

agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal, trazendo 

disciplinamentos visando reprimir e prevenir a ocorrência de esbulho possessório ou 

invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo em imóvel rural de 

domínio público ou particular, nos termos dos §§ 6º, 7º, 8º e 9º do artigo 2º, bem como, 

coibindo a hipótese de fraude ou simulação de esbulho ou invasão, por parte do 

                                            
435 A Medida Provisória nº 2.183-56/2001 foi editada em data anterior à da publicação da Emenda 

Constitucional nº 32, ocorrida em 12/09/2001. Conforme o artigo 2º da Emenda Constitucional nº 
32, as medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação continuam em vigor até que 
medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso 
Nacional. 
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proprietário ou legítimo possuidor do imóvel, conforme artigo 2º-A e respectivo parágrafo 

único da referida lei. 

Vale ressaltar, no que concerne ao esbulho possessório que impede a 

desapropriação para fins de reforma agrária, que o Supremo Tribunal Federal no 

Mandado de Segurança - MS 25360/DF436, julgado em 27/10/2005 e publicado em 

25/11/2005, com Relator o Ministro Eros Roberto Grau, decidiu que deve ser 

significativo e anterior à vistoria do imóvel, a ponto de comprometer a verificação dos 

Graus de Utilização da Terra - GUT e de Eficiência na Exploração GEE: 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRÁRIO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. 
NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. AVISO DE RECEBIMENTO. 
ASSINATURA. EMPREGADO COM PODERES OUTORGADOS POR 
PROCURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE 
APRECIAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESBULHO 
POSSESSÓRIO POSTERIOR À VISTORIA. INAPLICABILIDADE DO 
ART. 2º, § 6º, DA LEI N. 8.629/93. COMPOSIÇÃO NA AÇÃO DE 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCARACTERIZAÇÃO DA INVASÃO. 
PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 
APRECIAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. 
Reputa-se válida a notificação prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.629/93 
quando o aviso de recebimento é assinado por empregado com poderes 
outorgados por instrumento de mandato. 2. A impossibilidade de dilação 
probatória em mandado de segurança torna insuscetível de apreciação, ante a 
documentação juntada pela impetrante, a questão relativa à assinatura do aviso 
de recebimento da notificação ao proprietário do imóvel. Precedente [MS n. 
22.645, Relator o Ministro NÉRI DA SILVEIRA, DJ 24.08.2001]. 3. O esbulho 
possessório que impede a desapropriação [art. 2º, § 6º, da Lei n. 8.629/93, na 
redação dada pela Medida Provisória n. 2.183/01], deve ser significativo e 
anterior à vistoria do imóvel, a ponto de alterar os graus de utilização da terra e 
de eficiência em sua exploração, comprometendo os índices fixados em lei. 
Precedente [MS n. 23.759, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 
22.08.2003]. 4. A composição das partes em ação de reintegração de posse, 
com a ocupação área ínfima do imóvel pelos trabalhadores rurais em regime de 
comodato, não justifica a improdutividade da gleba. Precedente [MS n. 23.857, 
Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ 13.06.2003]. 5. A impossibilidade de 
dilação probatória em mandado de segurança torna insuscetível de apreciação a 
questão relativa à produtividade do imóvel rural. Precedente [MS n. 24.518, 
Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 30.04.2004 e MS n. 25.351, 
Relator o Ministro EROS GRAU, DJ 16.09.2005]. 6. Segurança denegada.  
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Cabe observar, que os referidos acórdãos foram construídos utilizando os eixos 

filosófico e teórico do neoconstitucionalismo. Dessa forma, o exercício da jurisdição 

constitucional é materializado por meio da aplicação de princípios hermenêuticos que 

colocam em relevo que no Brasil, sociedade politicamente organizada sob a forma de 

Estado Democrático de Direito, devem ser respeitadas tanto a Constituição quanto as leis 

que produzidas em período antecedente ou subsequente a sua promulgação que com ela 

estiverem em consonância. Assim sendo, não pode existir um apossamento ilegal de 

terras, configurando um ilícito civil e penal, no qual pode existir violência, agravando a 

situação. Portanto, o acesso a terra com a concretização das funções econômica, social e 

ambiental da propriedade rural deve ocorrer por meio do processo de reforma agrária em 

conformidade com os ditames da ordem jurídica estabelecida. 

 

4.2.4 Propriedade urbana e desenvolvimento das cidades 

No direito de propriedade em áreas urbanas, a compatibilização socioambiental 

deve estar presente, para todos os tipos de imóvel sejam quais forem as finalidades destes: 

moradia; estabelecimento comercial e de prestação de serviços; instalação industrial e 

prédios destinados à administração pública. Contudo, há de se ressaltar que, a questão da 

moradia, direito social, resultante da inclusão da Emenda Constitucional nº 26, de 14 de 

fevereiro de 2000, no caput do artigo 6º da Constituição Federal, envolve vários desafios 

relacionados a variáveis econômicas e socioambientais nos espaços urbanos, tais como, o 

déficit habitacional e o crescimento desordenado das cidades. 

A necessidade de implementação de uma política habitacional e de 

desenvolvimento urbano tem um relevante signficado, na medida em que, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, fundação organizada pelo Decreto-lei nº 

161/67437, para coordenar e realizar as atividades estatísticas, geográficas e cartográficas, 

apresenta os dados da Sinopse do Censo 2010, revelando que do total de 190.755.799 

                                            
437 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto-lei nº 

161/67. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-
1988/Del0161.htm >. Acesso em: 8 maio 2011. 
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habitantes, 160.925.792 vivem em área urbana, ou seja, 84,36% da população.438 Essa 

concentração da população em áreas urbanas, se explica pelo êxodo rural, consistindo nos 

movimentos migratórios do campo para as cidades, que segundo análises de Ana Amélia 

Camarano e Ricardo Abramovay, resulta no progressivo esvaziamento populacional nas 

áreas rurais.439 

A concentração populacional nas grandes cidades gera uma necessidade de 

moradias, que não sendo atendida em conformidade com as normas ambientais e 

urbanísticas, e, também, com um planejamento bem elaborado e corretamente executado, 

resulta em vários problemas, uma ocupação do solo urbano desorganizadas com 

habitações precárias em áreas sem infraestrutura e inadequadas gerando situações de 

risco. 

No que concerne aos estudos sobre o déficit habitacional no Brasil, o Ministério 

das Cidades utiliza a metodologia originalmente elaborada pela Fundação João Pinheiro, 

que conforme nota técnica do Departamento de Desenvolvimento Institucional e 

Cooperação Técnica da Secretaria Nacional de Habitação440, fundamenta-se em um 

conceito amplo de necessidades habitacionais que abrange tanto o déficit habitacional 

propriamente dito referente à carência detectada de construção de novas moradias e 

também a inadequação de domicílios, problemas sociais que impactam a vida da 

população. 

Em 23 de julho de 2010, foi divulgado pelo Ministério das Cidades que o déficit 

habitacional no Brasil estimado para 2008 correspondia a 5.572.313 domicílios, dos quais 

83% situados em áreas urbanas, sendo que 89,6% do déficit estão concentrados na faixa 

                                            
438 BRASIL. Institituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Sinopse do Censo Demográfico 

2010, p. 99. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse.pdf>. Acesso em: 9 maio 
2011. 

439 CAMARANO, Ana Amélia; ABRAMOVAY, Ricardo. Êxodo rural, envelhecimento e 
masculinização no Brasil: panorama dos últimos 50 anos. Texto para discussão nº 621 publicado 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA em janeiro de 1999. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0621.pdf>. Acesso em: 9 maio 2011. 

440 BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Habitação. Departamento de 
Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica. Déficit habitacional 2008. Disponível em: 
<http://www.cidades.gov.br/ministerio-das-cidades/arquivos-e-imagens-
oculto/NOTA_DEFICIT2008_FJP_jul2010.pdf>. Acesso em: 9 maio 2011. 
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de população com renda de até três salários mínimos.441 Por sua vez, os dados 

apresentados pelo IBGE, constantes na Sinopse do Censo 2010442, é indicado que o total 

de domicílios particulares ocupados com entrevista realizada foi de 56,5 milhões, sendo o 

domicílio particular definido como "a moradia onde o relacionamento entre seus 

ocupantes é ditado por laços de parentesco, de dependência doméstica ou por normas de 

convivência", além disso, no referido relatório é mencionado que a densidade domiciliar é 

"representada pela relação entre as pessoas moradoras nos domicílios particulares 

ocupados e o número de domicílios particulares ocupados", apresentando o número de 3,3 

pessoas em média. Considerando esses dados pode-se inferir que, em termos 

aproximados, 18.388.633 pessoas necessitam de habitação no Brasil. 

Há, portanto, necessidade de resolver os desafios socioambientais do instituto 

jurídico da propriedade no que diz respeito aos imóveis urbanos, concretizando, 

especialmente, os objetivos do direito de moradia, que se revela prioritário. Nesse sentido, 

vale ressaltar a competência da União, contida no inciso XX do artigo 21 da Constituição 

Federal, para instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano envolvendo a habitação. 

Por sua vez, pelo artigo 23, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

possuem competência constitucional comum para proteger o meio ambiente e combater a 

poluição em qualquer de suas formas (inciso VI), promover programas de construção de 

moradias, melhorar as condições habitacionais e de saneamento básico (inciso IX). Cabe, 

também, observar, que inserido no inciso I do artigo 24 da carta jurídico política, existe a 

competência à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar concorrentemente 

sobre Direito urbanístico. Além disso, dentre as competências constitucionais dos 

Municípios, determinadas no artigo 30, estão as concernentes a legislar sobre assuntos de 

interesse local (inciso I), suplementar a legislação federal e a estadual no que couber 

(inciso II) e promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (inciso 

VII). 

                                            
441 Ibidem. Acesso em: 9 maio 2011. 
442 BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD - Síntese de 
Indicadores - 2009. Disponível em: < 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2009/pnad_sintese_2
009.pdf>. Acesso em: 9 maio 2011. 
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Por sua vez, as normas fundamentais de política urbana, fixadas na Constituição 

Federal, determinam, conforme o artigo 182, que a sua realização seja efetuada pelo 

Poder Público de cada Município, segundo parâmetros estabelecidos em lei com 

finalidade de "ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 

bem-estar de seus habitantes".  

 

4.2.4.1 Plano diretor e função social da propriedade urbana 

A obrigatoriedade do plano diretor é fixada no parágrafo primeiro do artigo 182 

da Constituição Federal para as cidades com mais de vinte mil habitantes, devendo ser 

aprovado pela Câmara Municipal, sob a forma de lei, caracterizando-o como o 

"instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana", sendo que o 

parágrafo segundo estabelece que quando são implementadas as "exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor" há o cumprimento da 

função social da propriedade urbana.  

No ano de 1998, o Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade - ADI 826/AP443, julgada em 17/09/1998 e publicada no Diário da 

Justiça do STF em 12/03/1999, com Relator o Ministro Sydney Sanches, declarou 

inconstitucional a determinação constante Constituição do Estado do Amapá de exigência 

de realização de plano diretor para cidades com mais de cinco mil habitantes: 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIOS COM 
MAIS DE CINCO MIL HABITANTES: PLANO DIRETOR. ART. 195  
"CAPUT", DO ESTADO  DO AMAPÁ . ARTIGOS 025, 029 , 030 , I  E  VIII 
, 182 , §  1 º ,  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 11 DO A.D.C.T.  O "caput"  
do  art.  195  da  Constituição  do  Estado  do  Amapá estabelece que " o plano 
diretor , instrumento básico da  política  de desenvolvimento econômico e 
social e de  expansão urbana , aprovado pela Câmara Municipal , é obrigatório 
para os Municípios com mais  de cinco mil habitantes ". Essa norma 

                                            
443 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 826/AP. 

Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%
2E+E+826%2ENUME%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+826%2EACMS%2E%29
&base=baseAcordaos>. Acesso em: 10 maio 2011. 
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constitucional estadual estendeu aos municípios com número de habitantes 
superior a cinco mil, a imposição que  aConstituição Federal só fez àqueles 
com mais de vinte mil (art. 182 ,§ 1 º ). Desse modo , violou o princípio da 
autonomia dos  municípios  com mais de cinco mil e até vinte mil habitantes , 
em face do que  dispõem os artigos 025 , 029 , 030 , 00I e VIII , da C.F. e 11 do 
A.D.C.T. Ação Direta de  Inconstitucionalidade  julgada  procedente , nos 
termos do voto do Relator . Plenário: decisão unânime. 

 

A regulamentação dos artigos 182 e 183, da carta jurídico-política brasileira, pela 

Lei nº 10.257/2001444, denominada Estatuto da Cidade, direcionou a política de 

desenvolvimento urbano compatibilização socioambiental, conforme se constata pelo 

parágrafo único do seu artigo primeiro, pois "estabelece normas de ordem pública e 

interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental".  

Cabe observar que o Estatuto da Cidade está em consonância com a perspectiva 

neoconstitucional de concretização dos princípios democráticos da participação popular 

na construção das políticas públicas. Dessa forma, no artigo 2º do referido estatuto é 

estipulado que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, apresentando, por exemplo, as 

seguintes diretrizes: a gestão democrática por meio da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, 

execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano 

(inciso II), e audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos 

processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente 

negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da 

população (inciso XIII). Além disso, o artigo 4º do Estatuto da Cidade prevê vários 

instrumentos de política urbana, dentre eles, o plano diretor (inciso III, alínea "a"), 

determinando no § 3º do referido artigo que, referidos instrumentos que demandarem 

dispêndio de recursos por parte do Poder Público municipal devem ser objeto de controle 

social, garantida a participação de comunidades, movimentos e entidades da sociedade 

civil. 

                                            
444 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 

10.257/2001. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm>. 
Acesso em: 10 maio 2011. 
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Quanto ao plano diretor, o Estatuto Cidade especifica no artigo 40, que o mesmo 

é aprovado por lei municipal e constitui-se no instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana, apresentando a seguinte configuração obrigatória: 

integrar o processo de planejamento municipal, com incorporação das diretrizes e as 

prioridades nele contidas no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento 

anual (§ 1º); abranger o território do Município como um todo (§ 2º); revisão da lei 

institituidora, a cada dez anos, no mínimo (§ 3o); garantia dada pelos Poderes Legislativo 

e Executivo municipais de que tanto no processo de elaboração quanto na fiscalização de 

sua implementação haverá: participação da população e de associações representativas 

dos vários segmentos da comunidade em audiências públicas e debates (inciso I); 

publicidade e acesso de qualquer interessado quanto aos documentos e informações 

produzidos (inciso II e III). 

Por sua vez, o artigo 39 do Estatuto da Cidade conforme o preceito do parágrafo 

segundo do artigo 182 da Constituição Federal, coloca o atendimento "as exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor" como indicador do 

cumprimento pela propriedade urbana de sua função social, contudo, amplia as situações 

nas quais o plano diretor será exigido: 

 

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 

I – com mais de vinte mil habitantes; 

II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos 
no § 4o do art. 182 da Constituição Federal; 

IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

 

Nesse sentido, por exemplo, o Município de Fortaleza, capital do Estado do 
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Ceará, que possui, conforme Sinopse do Censo 2010 realizado IBGE445, 2.452.185 

habitantes, todos em área urbana, instituiu pela Lei Complementar nº 62, de 2 de fevereiro 

de 2009, o Plano Diretor Participativo446 estabelecendo no parágrafo terceiro do artigo 3º 

que: 

 

§ 3º A propriedade cumpre sua função socioambiental quando, 
cumulativamente:  
 
I - for utilizada em prol do bem coletivo, da segurança e do bemestar dos 
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental;  
 
II - atenda às exigências fundamentais deste Plano Diretor;  
 
III - assegurar o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade 
de vida, à justiça socioambiental e ao desenvolvimento das atividades 
econômicas; 
 
IV - assegure o respeito ao interesse coletivo quanto aos limites, parâmetros de 
uso, ocupação e parcelamento do solo, estabelecidos nesta Lei e na legislação 
dela decorrente;  
 
V - assegurar a democratização do acesso ao solo urbano e à moradia;  
 
VI - não for utilizada para a retenção especulativa de imóvel. 

 

Cabe observar que, Celso Antonio Pacheco Fiorillo447, ao comentar o Estatuto da 

Cidade, considera quanto ao artigo 41 da Lei nº 10.257/2001 que somente estaria em 

conformidade constitucional a exigência de plano diretor concernente às cidades com 

mais de vinte mil habitantes, as demais hipóteses seriam inconstitucionais por falta de 

previsão no texto da Constituição Federal, e sendo materializadas afetariam a autonomia 

municipal, consistindo nas mesmas razões utilizadas para fundamentar a mencionada 

decisão da Ação direta de inconstitucionalidade - ADI 826/AP. 

                                            
445 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Sinopse do Censo Demográfico 

2010, p. 128. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse.pdf>. Acesso em: 10 maio 
2011. 

446 BRASIL. Fortaleza. Lei Complementar do Município de Fortaleza de nº 62, de 2 de fevereiro 
de 2009 - Plano Diretor Participativo. Disponível em: 
<http://www.fortaleza.ce.gov.br/images/pdpfor/leipdpfor.pdf>. Acesso em: 10 maio 2011. 

447 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Estatuto da cidade comentado: lei 10.257/2001, lei do meio 
ambiente artifical. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais.2005, p. 110.  
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Vale ressaltar, que o parágrafo quarto do artigo 182 da Constituição Federal 

condicionou a aplicação sucessiva dos instumentos jurídicos (parcelamento ou edificação 

compulsórios; do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 

tempo; e da desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública) utilizados 

para compelir o "proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 

que promova seu adequado aproveitamento", desde que exista lei específica e para área 

incluída no plano diretor. 

Portanto, conforme o Estatuto da Cidade, primeiramente, o proprietário, de modo 

compulsório, deverá realizar o parcelamento, a edificação ou a utilização do solo urbano 

não edificado, subutilizado ou não utilizado, com condições e prazos fixados para 

cumprimento da obrigação (art. 5º, caput), devendo a notificação ser averbada no cartório 

de registro de imóveis (art. 5º, § 2º), sendo que os prazos não poderão ser inferiores a um 

ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão municipal 

competente (art. 5º, § 4º, inciso I) e dois anos, a partir da aprovação do projeto, para 

iniciar as obras do empreendimento (art. 5º, § 4º, inciso II), e no caso de 

empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal específica, 

certificando-se de forma segura de que o projeto aprovado compreenda o 

empreendimento como um todo, poderá prever a conclusão em etapas (art. 5º, § 5º). 

Em caso de descumprimento das condições, dos prazos ou etapas previstos no 

artigo 5º do Estatuto da Cidade, o Município utllizará a extrafiscalidade dissuasória, 

procedendo à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU 

progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos 

consecutivos (art. 7º, caput). Observando que o valor da alíquota a ser aplicado a cada ano 

será fixado por lei específica e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano 

anterior, respeitada a alíquota máxima de quinze por cento (art. 7º, § 1º), sendo vedada a 

concessão de isenções ou de anistia referente à mencionada tributação progressiva (art. 7º, 

§ 3º). 

Por fim, decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o 

proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o 

Município poderá proceder a desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da 

dívida pública (art. 8º, caput), configurando-se, portanto, numa desapropriação 
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sancionatória, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro448. Por sua vez, os títulos da dívida 

pública, conforme §1º do artigo 7º do Estatuto da Cidade "terão prévia aprovação pelo 

Senado Federal e serão resgatados no prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais 

e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais de seis por cento ao 

ano". 

Além disso, observa-se que outros instrumentos jurídicos previstos no Estatuto 

da Cidade exigem para sua materialização que haja plano diretor e lei municipal 

específica. O direito de preempção é um desses instrumentos que "confere ao Poder 

Público municipal preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação 

onerosa entre particulares" (artigos 25 a 27), utilizado nas situações mencionadas no 

artigo 26, tais como, por exemplo, a execução de programas e projetos habitacionais de 

interesse social (inciso I), a criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes (inciso 

VI), e a criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse 

ambiental.  

Outros instrumentos jurídcos, que impõem para sua concretização, a existência 

de plano diretor e lei municipal específica são a outorga onerosa do direito de construir, 

podendo o mesmo ser "exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, 

mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário", havendo, também, a 

possibilidade de "alteração de uso do solo" (artigos 28 a 31); as operações urbanas 

consorciadas coordenadas pelo Poder Público municipal com a participação de 

particulares "com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas 

estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental" (artigos 32 a 34); e a 

transferência do direito de construir quando o imóvel for considerado necessário para 

"implantação de equipamentos urbanos e comunitários", preservação por "interesse 

histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural" ou visando "servir a programas de 

regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e 

habitação de interesse social" (artigo 35). 

Essa questão adquire irelevo, tendo em vista, o levantamento de dados, 

denominado "Pesquisa de Informações Básicas Municipais - MUNIC 2009", realizado 

                                            
448 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 159-

161. 
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pelo IBGE449, que se encontra transcrito, em parte, na tabela a seguir: 

 

Classes de tamanho da 

população dos 

municípios 

Municípios 

 
Totais 

Integram áreas especificadas 

Aglomeração 
urbana 

Área de 
especial 
interesse 
turístico 

Área de 
influência de 

empreendimen
tos com 

significativo 
impacto 

ambiental de 
âmbito 

regional ou 
nacional 

Não integra 
nenhuma das 
áreas citadas 

Até 5.000 1.257 101 244 117 890 

De 5.001 a 10.000 1.294 139 347 184 792 

De 10.001 a 20.000 1.370 185 433 221 780 

De 20.001 a 50.000 1.055 229 456 254 434 

De 50.001 a 100.000 316 97 147 120 98 

De 100.001 a 500.000 233 103 116 100 57 

Mais de 500.000 40 28 19 23 3 

Totais 5.565 882 1.762 1.019 3.054 

 

Vale destacar que, observa-se pela organização dos dados do IBGE, o objetivo 

de seguir o disposto no artigo 41 da Lei nº 10.257/2001 utilizando as expressões 

"aglomeração urbana" que é definida pelo referido instituto como "o conjunto de 

municípios limítrofes, instituído por legislação estadual, com o objetivo de integrar a 

organização e o planejamento de interesse comum", "área de especial interesse turístico" e 

"área de influência de empreendimentos com significativo impacto ambiental de âmbito 

regional ou nacional". 

Portanto, cabe desenvolver uma reflexão concernente ao adimplemento da 

função social pela propriedade urbana. Primeiramente, no que concerne ao fato de o 

                                            
449 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Perfil dos municípios brasileiros: 

Pesquisa de informações básicas municipais - 2009, p. 194. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2009/munic2009.pdf>. Acesso 
em: 10 maio 2011. 
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Estatuto da Cidade ter determinado mais hipóteses de obrigatoriedade do plano Diretor, 

além daquela explícita na Constituição Federal; em segundo lugar se as propriedades 

urbanas que não estão em cidades com previsão de exigência de plano diretor estão 

sujeitas ao cumprimento da função social. 

Na hipótese de que somente o inciso I do artigo 41 da lei nº 10.257/2001 seja 

constitucionalmente válido e os demais incisos do referido artigo sejam inconstitucionais, 

por não existir previsão explícita para eles na Constituição Federal, e considerando, 

segundo a Sinopse do Censo de 2010 realizado pelo IBGE450, que "os domicílios de 

situação urbana são aqueles localizados nas áreas urbanas, que são as áreas internas ao 

perímetro urbano de uma cidade ou vila, definido por Lei Municipal", e, levando em 

conta, o dado estatístico de que 84,36% da população vive em áreas urbanas, e, além 

disso, tendo em vista que, conforme o artigo 3º do Decreto-lei nº 311/38, "a sede do 

município tem a categoria de cidade e lhe dá o nome", constata-se pela soma das três 

primeiras classes de tamanho da população, que 3.921 municípios, ou seja, 70,46% do 

total de municípios estariam, segundo essa interpretação, dispensados de elaborar o plano 

diretor. 

Cabe inicialmente observar que, numa primeira interpretação, sob o ponto de 

vista literal, no § 1º do artigo 182 da Constituição Federal não há nenhuma expressão que 

realize uma restrição, determinando, por exemplo, a obrigatoriedade do plano diretor 

apenas para as cidades com mais de vinte mil habitantes, pelo contrário, conforme se 

verifica pelo texto da carta jurídico-político brasileira, há no referido parágrafo do 

mencionado artigo, somente uma determinação expressa, no sentido de que as cidades 

que possuam um quantitativo populacional superior ao mencionado, deverão possuir o 

plano diretor, e, além disso, os dispostivos constitucionais devem ser interpretados de 

modo sistemático-teleológico, e não de forma isolada: 

 

§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para 
cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana. 

                                            
450 BRASIL. Institituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Sinopse do Censo Demográfico 

2010, p. 99. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse.pdf>. Acesso em: 10 maio 
2011. 
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Ao examinar essa questão, Paulo Affonso Leme Machado451, explica que há no 

artigo 182 da Constituição Federal a previsão de "um conceito mínimo", e, "ainda que não 

existisse o art. 182 referido", as normas da Lei nº 10.257/2001, Estatuto da Cidade, foram 

elaboradas "com fundamento no art. 24, I, que outorga competência à União para legislar 

sobre Direito urbanístico", assim sendo, "a norma geral federal não feriu a autonomia 

municipal" ao incluir, por exemplo, "os incs. IV e V do art. 41, pois procurou exigir a 

realização do plano diretor em áreas especiais, tanto no aspecto turístico como no aspecto 

ambiental". 

No mesmo sentido, Jacintho Arruda Câmara452 explica que não se pode 

considerar que no artigo 41 do Estatuto da Cidade, apenas os inciso I e III sejam 

constitucionais; o inciso I, diretamente, por instituir a obrigatoriedade do plano diretor 

para cidades com mais de vinte mil habitantes, conforme preceitua o § 1o do artigo 182 da 

Constituição Federal; e o inciso III, indiretamente, por estabelecer que no caso do Poder 

Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4o do art. 182 da 

Constituição Federal deverá ter lei específica para área incluída no plano diretor; 

argumentando favoravelmente à constitucionalidade dos demais incisos do artigo 41 do 

Estatuto da Cidade, visto que compete à União legislar sobre normas gerais de Direito 

urbanístico, conforme artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, o que é lembrado pelo 

referido Estatuto (art. 3º, inciso I), nesse sentido, a determinação constitucional de 

obrigatoriedade de plano diretor para cidades com mais de vinte mil habitantes "serviria 

apenas como um limite mínimo a ser seguido, ou seja, não seria possível contrariar o 

dispositivo constitucional, desobrigando quem já estava obrigado a editar um plano 

diretor", isto é, a lei municipal não pode flexibilizar essa determinação constitucional 

básica, liberando o município de instituir o plano diretor na hipótese do § 1º do artigo 182 

da carta jurídico-política, "mas seria possível complementar o rol das entidades obrigadas, 

estendendo a obrigatoridade a novas figuras além daquelas já mencionadas na 

Constituição".  

 

                                            
451 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 

2009, p. 393. 
452 CÂMARA, Jacintho Arruda. Plano Diretor. In: DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio. 

Estatuto da Cidade: comentários à Lei Federal nº 10.257/2001. 3.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, 
p. 326. 
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Portanto, analisando sob o prisma neoconstitucional, o exercício do direito de 

propriedade no âmbito urbano, está sempre condicionado ao cumprimento de funções 

sociais e ambientais, envolvendo o adimplemento de deveres pelo proprietário e pelo 

Poder Público, e, mesmo nas cidades em que não seja obrigatória a implementação de um 

plano diretor, deve existir um planejamento municipal adequado à configuração 

socioambiental. Essa perspectiva tem fundamento na referência filosófica que estrutura os 

direitos fundamentais na dignidade humana e na função social do direito, assim como, no 

parâmetro teórico de preservação da força normativa da Constituição Federal por meio de 

uma hermenêutica que conduz a uma interpretação sistemática e teleológica do texto que 

propociona uma visão coerente da relação de seus elementos entre si e com o conjunto 

por eles composto. Portanto, tem-se que é necessária, à luz do artigo 5º, inciso XXIII, e 

do artigo 170, inciso III, e do artigo 225, da Constituição Federal, a compatibilização 

socioambiental do instituto jurídico da propriedade no âmbito urbano, revelando a 

materialização do interesse público. 

 

4.2.4.2 Habitação na perspectiva socioambiental 

A habitação está relacionada a um conjunto de direitos fundamentais com 

estrutura de princípios, tais como a qualidade de vida; a valorização da dignidade 

humana; a propriedade, que deve ser inserida em um processo de inclusão social, 

pluralizando o acesso aos bens imóveis com a finalidade de viabilizar a moradia; e 

preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, como manifestação da 

solidariedade intergeracional; constituindo uma reunião de valores inerentes ao bem-estar 

da população, que deve ser objeto de defesa por parte do Poder Público e da sociedade. 

A harmonia socioambiental, concernente à propriedade de imóveis em áreas 

urbanas compreende a sustentabilidade das edificações, envolvendo o projeto que deverá 

levar em consideração vários fatores, tais como o processo de construção, realizado com a 

utilização racional dos recursos naturais, o uso e ocupação do solo de modo ordenado, e a 

infraestrutura adequada, fatores que refletirão no desenvolvimento da cidade e na vida 

diária dos moradores. 
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Dentre esses fatores, a questão das áreas nas quais é possível a construção do 

imóvel destinado à moradia é pressuposto essencial para a compatibilização 

socioambiental. Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 2º do Código Florestal, Lei nº 

4.771/65, determina que as áreas de preservação permanente, ou seja, as florestas e 

demais formas de vegetação natural situadas em áreas urbanas, que são as que estão 

compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, determinado, 

além da obsevância do disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, as 

determinações contidas no artigo 2º do referida do referido código. Ademais, conforme, 

parágrafo único, do artigo 22, nas áreas urbanas, a que se refere o parágrafo único do art. 

2º da Lei nº 4.771/65, incluído pela Lei nº 7.803/89, a fiscalização é da competência dos 

Municípios, atuando a União supletivamente. 

Além disso, vale ressaltar, como já mencionado, que no âmbito da competência 

de legislar concorrentemente, a União fixa normas gerais de Direito urbanístico; 

conforme artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, e, assim sendo, no que diz ao 

parcelamento do solo urbano, a Lei nº 6.766/79453 estabelece no seu artigo segundo que, 

com observância das legislações estaduais e municipais referentes à matéria, o 

mencionado parcelamento pode ser realizado por meio de loteamento ou 

desmembramento, ambos resultantes da subdivisão de gleba em lotes destinados a 

edificação. Conforme a citada lei, no loteamento há abertura de novas vias de circulação, 

de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes 

(art. 2ª, § 1º), enquanto que no desmembramento existe o aproveitamento do sistema 

viário existente, sem a abertura de novas vias e logradouros públicos, nem 

prolongamento, modificação ou amplicação dos já existentes (art. 2ª, § 2º), ressaltando-se 

que, segundo determina o artigo 3º: 

 

Art. 3º Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em 
zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim 
definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal.  
 
Parágrafo único. Não será permitido o parcelamento do solo:  
 

                                            
453 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 

6.766/79. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6766.htm>. Acesso em: 10 
maio 2011. 
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I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as 
providências para assegurar o escoamento das águas;  
 
II - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde 
pública, sem que sejam previamente saneados; 
  
III - em terreno com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), 
salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes; 
  
IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação; 
  
V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça 
condições sanitárias suportáveis, até a sua correção. 

 

A preocupação que envolve as áreas de preservação permanente e parcelamento 

do solo, no contexto urbano, possui dois efeitos, sendo que ambos envolvem o interesse 

público, e são derivados do seguinte motivo: segmentos da população que realizam a 

construção de habitações em áreas não permitidas para ocupação. O primeiro efeito de tal 

atitude possui em caráter geral e está relacionada à preservação de fatores imprescindíveis 

inerentes ao próprio meio ambiente ecologicamente equilibrado que se revelam 

necessários para o bem-estar da população. O segundo efeito afeta diretamente aos 

próprios segmentos estabelecem habitações nessas áreas, que se expõem a situações de 

risco. 

Nesse sentido, Marcio Ackermann454 observa que no âmbito urbano ocorre a 

ocupação de "áreas de preservação permanente, como os mangues, os morros, as várzeas, 

as margens dos córregos e das represas, bem como as bruscas encostas com 45º", por 

"assentamentos habitacionais da população de baixa renda, como loteamentos 

clandestinos, loteamentos irregulares e favelas", sendo impactos locais que prejudicam as 

"águas, pois há carregamento de sedimentos, o lançamento de efluentes, a 

impermeabilização do solo, o descarte de resíduos domésticos, além da supressão da 

vegetação nativa, causando danos à biodiversidade", e, "ao se avaliar a bacia hidrográfica 

como um todo, certamente pode-se constatar impactos negativos cumulativos, indiretos e 

regionais", além disso, "as famílias assentadas nessas APPs, sazonalmente, sofrem com as 

enchentes e suas consequências". 

Para ilustrar a situação concernente aos problemas socioambientais da habitação, 

                                            
454 ACKERMANN, Marcio. A Cidade e o Código Florestal. São Paulo: Plêiade, 2008, p. 37-47. 
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a "Pesquisa de Informações Básicas Municipais - MUNIC 2009" do IBGE comunica que 

os levantamentos de dados realizados em 2004 e 2008 incluiram análises específicas 

relativas ao meio ambiente, e, dessa forma, o relatório da pesquisa MUNIC 2008 

apresenta informações sobre a insuficiência de moradias adequadas e problemas 

referentes ao descumprimento das normas municipais de ocupação do solo, conforme se 

observa pelo texto a seguir: 

 

De acordo com a MUNIC, o problema da falta de moradias adequadas é mais 
visível nos municípios mais populosos, onde são freqüentes habitações 
precárias como favelas, palafi tas ou assemelhados. Loteamentos clandestinos 
e/ou irregulares são, também, mais encontrados em municípios populosos, 
áreas de atração populacional, e podem estar referidos, entre outros fatores, à 
não-observância das normas municipais de ocupação do solo, aliada à omissão 
do poder público com respeito a este tipo de transgressão, na maioria dos casos 
deixada impune. Sua existência e proliferação devem-se, por um lado, à própria 
situação de carência de moradia, à qual está submetida uma parte importante da 
população, e por outro, à ação de empreendimentos imobiliários que 
descumprem sistematicamente as normas urbanísticas legais, valendo-se da 
fiscalização deficitária de muitas prefeituras. 
 
Muitas municipalidades, no entanto, têm levantamentos da demanda existente, 
com cadastros, inclusive informatizados, e executam programas direcionados 
para a melhoria das condições de moradia das populações de seus municípios. 
A maior parte desses programas está localizada na construção de unidades 
habitacionais, ainda que sejam também muito freqüentes ações voltadas para a 
melhoria das unidades residenciais e oferta de material de construção, ambas 
bastante disseminadas em todo o Território Nacional. Programas dirigidos para 
a regularização da posse da terra e para a urbanização de assentamentos são 
destaques em cidades de maior porte populacional.

 455 

 

Na mencionada pesquisa do IBGE, sobre as informações básicas municipais 

referentes ao ano de 2008456, os gestores dos municípios indicaram como os três 

problemas principais: as queimadas 3.018, (54,2%), o desmatamento 2.976, (53,5%) e o 

assoreamento de corpo de água 2.950, (53,0%), apresentados no gráfico a seguir. 

 

                                            
455 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Perfil dos municípios brasileiros: 

Pesquisa de informações básicas municipais - 2008, p. 49. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2008/munic2008.pdf>. Acesso 
em: 14 maio 2011. 

456 Ibidem, p. 93. Disponível em:  
 <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2008/munic2008.pdf>. Acesso 

em: 14 maio 2011. 
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O referido relatório MUNIC 2008457 também assevera que os três problemas 

mais indicados estão correlacionados, vez que as queimadas e o desmatamento, 

suprimindo a vegetação resultam no desnudamento dos solos, causando o assoreamento, 

defindo pelo IBGE458 como "obstrução de um rio, canal, estuário ou qualquer corpo 

d’água, pelo acúmulo de substâncias minerais (areia, argila, etc) ou orgânicas, como o 

lodo, provocando a redução de sua profundidade e da velocidade de sua correnteza". 

Nesse sentido, o "Relatório de Inspeção da área atingida pela tragédia das chuvas 

na Região Serrana do Rio de Janeiro", ocorrida no dia 11 de janeiro de 2011, de forma 

especifica, os municípios de Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, denominado “Áreas 

                                            
457 Ibidem, p. 101. Disponível em:  
 <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2008/munic2008.pdf>. Acesso 

em: 14 maio 2011. 
458 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Vocabulário básico de recursos 

naturais e meio ambiente. p. 38. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/vocabulario.pdf>. Acesso em: 14 maio 2011. 

Percentual de municípios que informaram a ocorrência de problema ambiental impactante,  
segundo o tipo de problema - Brasil - 2008 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de 
Informações Básicas Municipais 2008. 
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de Preservação Permanente e Unidades de Conservação & Áreas de Risco. O que uma 

coisa tem a ver com a outra?”, produzido por equipe especializada do Ministério do Meio 

Ambiente e apresentado pela Ministra Izabella Mônica Vieira Teixeira, descreve as 

funções ambientais das áreas de preservação permanente, dentre as quais está a destinada 

à estabilidade geológica, mencionando que: 

 

Trata-se de uma das atribuições mais importantes das APPs de encostas com 
declividade superior a 45º e topos de morro, montes, montanhas e serras. Tais 
áreas, além de importantes para a biodiversidade e para manutenção e recarga 
de aquíferos que vão abastecer as nascentes, são em geral áreas frágeis e 
sujeitas a desbarrancamentos e deslizamentos de solo ou rochas, principalmente 
quando desmatadas e degradadas ambientalmente. O mesmo ocorre com as 
APPs de margens de rios, que uma vez desmatadas, degradadas e/ou 
indevidamente ocupadas, perdem a proteção conferida pela vegetação ciliar, 
ficando sujeitas aos efeitos de desbarrancamentos e deslizamentos de solo ou 
rochas e o consequente carreamento de sedimentos para o leito dos rios, 
promovendo seu assoreamento. Com isso os rios tornam-se mais rasos, e nas 
situações de precipitações mais volumosas, não conseguem conter o volume 
adicional de água, potencializando cheias e enchentes. 
 
Desse modo, a proteção das APPs destinadas a proteger a estabilidade 
geológica e o solo também previne o assoreamento dos corpos d’água e a 
ocorrência de enxurradas e deslizamentos de terra, contribuindo para a garantia 
da segurança das populações residentes. A recente catástrofe que atingiu a 
região serrana do Rio de Janeiro com mais de 900 mortos e centenas de 
desaparecidos, assim como aquela que se abateu sobre a região do Vale do 
Itajaí em Santa Catarina no final do ano de 2008 (com mais de 130 mortos) são 
exemplos contundentes desses problemas, incluindo prejuízos econômicos e 
perdas de vidas humanas, que decorrem ou são potencializados pela ocupação 
de tais áreas com agricultura, edificações ou obras de infraestrutura, como 
estradas.

 459 

 

Cabe observar que o trecho a seguir, que pertence às conclusões do mencionado 

relatório de inspeção do Ministério do Meio Ambiente, pelo qual se observa, de forma 

nítida, que o princípio da prevenção deveria ter sido aplicado, com a observância das 

normas do Código Florestal, impedindo ocupações e intervenções irregulares. 

                                            
459 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Biodiversidade e Florestas. Áreas de 

Preservação Permanente e Unidades de Conservação & Áreas de Risco. O que uma coisa tem a 
ver com a outra? Relatório de Inspeção da área atingida pela tragédia das chuvas na Região Serrana 
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O desastre natural ocorrido na região serrana do Rio de Janeiro assume 
contorno catastrófico por conta da conjugação de fatores sabidamente 
associados à geração de risco de acidentes naturais. A topografia, geologia, 
hidrografia e regime pluviométrico da região determinam a previsibilidade da 
ocorrência de acidentes naturais na área, fenômenos diretamente associados 
com a evolução e moldagem da paisagem. Nessas condições a suscetibilidade a 
escorregamentos associados à instabilidade de encostas é bastante evidente, e a 
ocupação destas encostas e áreas adjacentes transforma os desastres naturais em 
eventos catastróficos devido a proporção de vítimas e danos socioeconômicos 
de elevada monta. 

 
O presente estudo demonstra que se a faixa de 30 metros em cada margem (60 
metros no total) considerada Área de Preservação Permanente ao longo dos 
cursos d’água estivesse livre para a passagem da água, bem como, se as áreas 
com elevada inclinação e os topos de morros, montes, montanhas e serras 
estivessem livres da ocupação e intervenções inadequadas, como determina o 
Código Florestal, os efeitos da chuva teriam sido significativamente menores, 
tanto em suas consequências ambientais, quanto econômicas e sociais. 460 

 

A supressão de vegetação em área de preservação permanente, portanto é um 

evento motivador para o assoreamento, que por sua vez, em épocas de altos índices 

pluviométricos pode gerar inundações podendo causar danos materiais e perda de vidas. 

Em vista disso, cabe observar que o caput do artigo 4º do Código Florestal, com redação 

dada pela Medida Provisória nº 2.166-67/2001, determina que a referida supressão 

somente poderá ser autorizada nos casos de utilidade pública ou de interesse social, 

devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando 

inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. Conforme § 2o, do 

referido artigo, a mencionada supressão em área urbana, dependerá de autorização do 

órgão ambiental competente, desde que o município possua conselho de meio ambiente 

com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do órgão ambiental 

estadual competente fundamentada em parecer técnico. Por sua vez, o § 3º, do citado 

artigo, estabelece que o órgão ambiental competente poderá autorizar supressão eventual 

e de baixo impacto ambiental conforme definido em regulamento. Cabe observar, que 

dentre as situações caracterizadas no § 2º do artigo 1º do Código Florestal por utilidade 

pública ou de interesse social, estão, respectivamente, as obras, planos, atividades ou 
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projetos respectivamente previstos (incisos IV, alinea “c") e definidos (inciso V, alinea 

“c”) em resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.  

Os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto 

ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de 

Preservação Permanente-APP estão regulados pela Resolução CONAMA nº 369/2006461, 

sendo que, dentre os casos de interesse social, está regularização fundiária sustentável de 

área urbana (art. 2º, inciso II, alínea "c"), que deve ser realizada mediante a observância 

dos requisitos e condições determinadas na referida resolução. Vale ressaltar, que as áreas 

objeto do Plano de Regularizacao Fundiária Sustentável, conforme § 3º do artigo 9º da 

Resolução CONAMA nº 369/2006, devem estar previstas na legislação municipal que 

disciplina o uso e a ocupacao do solo como Zonas Especiais de Interesse Social, tendo 

regime urbanístico específico para habitação popular, conforme a Lei nº 10.257/2001. 

Nesse sentido, o Estatuto da Cidade prevê no artigo 4º, inciso V, na alínea "f", a 

instituição de zonas especiais de interesse social, e, na alínea "t", incluída pela Lei nº 

11.977/2009, a demarcação urbanística para fins de regularização fundiária. 

Por sua vez, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS foi 

instituído pela Lei nº 11.124/2005462, tendo como órgão central o Ministério das Cidades 

(art. 5º, inciso I), apresentando dentre seus objetivos, incluídos no artigo 2º, a viabilização 

do acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável para a população de menor 

renda (inciso I). Na estruturação, organização e atuação do SNHIS, devem ser observados 

os princípios, mencionados no inciso I do artigo 4º da citada lei, concernentes a 

"compatibilidade e integração das políticas habitacionais federal, estadual, do Distrito 

Federal e municipal, bem como das demais políticas setoriais de desenvolvimento urbano, 

ambientais e de inclusão social"; sendo, a moradia digna, direito e vetor dessa inclusão; 

utlização de procedimentos decisórios transparentes, democráticos e sujeitos ao controle 

social; bem como, a atuação contra a especulação imobiliária visando "permitir o acesso à 

terra urbana e ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade". 

                                            
461 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 

Resolução CONAMA nº 369/2006. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=489>. Acesso em: 16 maio 2011. 
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2006/2005/Lei/L11124.htm>. Acesso em: 16 maio 2011. 
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No artigo 6º, da referida lei instituidora, foram indicados como recursos do SNHIS: o 

Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, observadas as condições fixadas pelo seu 

Conselho Deliberativo; o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, em 

conformidade com as condições determinadas pelo seu Conselho Curador; o Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS; existindo a possibilidade de 

incorporação ao SNHIS de outros fundos ou programas. Vale destacar que, segundo o 

artigo 12, os recursos do FNHIS serão aplicados de forma descentralizada, por intermédio 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que deverão obedecer aos requisitos 

determinados na referida lei, e, também, conforme § 6º do mencionado artigo, "por meio 

de repasse a entidades privadas sem fins lucrativos, cujos objetivos estejam em 

consonância com os do Fundo", observados os parâmetros legais e na forma do 

regulamento. 

Também com o objetivo do interesse social, a Lei nº 11.977/2009, instituiu o 

Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV463 que, conforme seu artigo 1º, com 

redação dada pela Medida Provisória nº 514/2010, visa à criação de "mecanismos de 

incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais, requalificação de 

imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais, para famílias com renda 

mensal de até dez salários mínimos", abrangendo dois subprogramas referentes à 

habitação urbana e rural. O caput do artigo 3º da Lei nº 11.977/2009, com redação dada 

pela Lei nº 12.350/2010, estabelece que os critérios de determinam os beneficiários do 

PMCMV, vão "além das faixas de renda vigentes na data da solicitação dos benefícios", 

considerando-se, também, "as políticas estaduais e municipais de atendimento 

habitacional", e priorizando-se "o tempo de residência ou de trabalho do candidato no 

Município e a adequação ambiental e urbanística dos projetos apresentados". 

Outro ponto significativo da Lei nº 11.977/2009 é a regularização fundiária de 

assentamentos localizados em áreas urbanas, que, conforme artigo 48, observadas as 

diretrizes gerais da política urbana estabelecidas no Estatuto da Cidade, Lei no 

10.257/2001, considera vários princípios, dentre os quais está ampliar acesso à terra 

urbanizada para a população com baixa renda, "com prioridade para sua permanência na 
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área ocupada, assegurados o nível adequado de habitabilidade e a melhoria das condições 

de sustentabilidade urbanística, social e ambiental". Devendo-se observar o artigo 51 da 

Lei nº 11.977/2009, determinando os delineamentos essenciais mínimos que deverão estar 

definidos no projeto de regularização fundiária, destacando-se o inciso IV, com redação 

dada pela Lei nº 12.424, de 2011, que trata das condições para promover a segurança da 

população, considerado o disposto no já mencionado parágrafo único do art. 3º da Lei nº 

6.766/1979, vedando ocupações de solo em terrenos com situações de risco, a não ser 

que, conforme o caso, se efeuem correções prévias, ou haja o atendimento das exigências 

específicas das autoridades competentes; existido a proibição plena de ocupação em 

terrenos onde as condições geológicas não aconselham e em áreas de preservação 

ecológica. 

A questão da compatibilização socioambiental do instituto jurídico da 

propriedade, no espaço urbano, portanto, demanda a implementação de políticas públicas, 

formalizadas por meio de instrumentos jurídicos veiculadores de medidas administrativas, 

econômicas, sociais e ambientais. Nesse sentido, objetivando solucionar o problema do 

déficit habitacional, deve-se viabilizar a pluralização do acesso à propriedade, abrangendo 

as camadas carentes da população, sendo que, na concretização dessa finalidade, há a 

necessidade de manutenção do equilíbrio com o meio ambiente, natural e artificial, para 

que todos possam ter qualidade de vida. 
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CONCLUSÃO 

Ao longo da história da humanidade observam-se momentos de transição. No 

mundo ocidental as mudanças decorrem da alteração nas estruturas vitais presentes nas 

sociedades, geralmente acompanhadas pela substituição dos paradigmas centrais, que 

representam um valor e norteiam os demais valores nos diversos sistemas, que, por sua 

vez, se refletem materialmente nas várias expressões jurídicas, dentre as quais está o 

instituto da propriedade. 

O pensamento na Antiguidade nas sociedades ocidentais foi influenciando pela 

filosofia estoica, que tem por fundador Zenão de Cítio (332-262 a.C.), projetando um 

paradigma cosmocêntrico, que no direito corresponde à existência de leis naturais 

universalmente válidas. Essa filosofia de característica igualitária inluenciou os 

pensadores romanos, porém, isso não impediu que existissem desigualdades sociais, tais 

como a presença dos grandes latifúndios e a imunidade tributária para os domínios dos 

cidadãos romanos em determinadas áreas. A reflexão quanto à origem da propriedade 

privada é também dessa fase histórica, consistindo no questionamento se o desejo de ter 

algo como próprio, com a exclusão de outros, é intrínseco à natureza humana, fazendo, 

portanto, parte da lei natural, ou se é derivado de convenções sociais. 

A restauração da unidade do Império Romano, que havia sido dissolvido pelas 

invasões bárbaras, foi o objetivo de César Flávio Justiniano (483-565), que, em 527, 

tomou posse como imperador em Constantinopla. Para alcançar o esse propósito, 

Justiniano ordenou, além da realização das campanhas militares, a sistematização do 

Direito Romano, uma forma de viabilizar a manutenção da pretendida reunificação, por 

meio de uma aplicação jurídica uniforme a toda extensão do Império Romano. Não 

obstante, após o governo de Justiniano, os territórios conquistados, no processo de 

reunificação, tenham sido progressivamente perdidos, a sistematização jurídica, por ele 

ordenada, foi de grande utilidade, quando houve, no século XI, a intensificação do estudo 

do Direito Romano. 

Na Idade Média tem lugar o paradigma teocêntrico inspirado pelo cristianismo 

católico, no contexto de uma sociedade estamental e hierarquizada, colocando no plano 

da consciência o dever moral de praticar a caridade com o objetivo de auxiliar os menos 
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favorecidos. O primeiro período dessa época (séc. V ao XI) é caracterizado pela posse dos 

bens de raiz concedida por meio do benefício (elemento real), posteriormente 

denominado feudo, unido a vassalidade (elemento pessoal), sendo uma forma contratual 

na qual é predominante a pessoalidade. O segundo período da era medieval (séc. XI ao 

XV) é marcado por mudanças filosóficas e jurídico-econômicas. Tomás de Aquino (1224-

1274) admite a propriedade privada, visto que, segundo ele, a finalidade da criação das 

coisas foi o ser humano, devendo, porém, existir a disponibilidade da propriedade dos 

bens para atender as necessidades da comunidade. Por sua vez, Guilherme de Ockham 

(1285-1347) busca viver a fé cristã prescindindo do poder subjetivo sobre os bens, no 

sentido de ser proprietário dos mesmos. No curso do processo de acumulação decorrente 

do renascimento comercial e da reativação monetária, o feudo gradativamente desvincula-

se das relações de pessoalidade, ingressando no patrimônio dos vassalos ou da burguesia 

nascente. Há a construção do conceito jurídico de propriedade, que é enunciado por 

Bártolo de Saxoferrato (1313-1357), da escola dos pós-glosadores ou comentadores: 

"dominium est ius de re corporalis per fecta disponendi nisi Lex prohibeatur" (domínio é 

o direito de dispor de um modo completo das coisas corpóreas, salvo naquilo que for 

proibido pela lei). 

A Idade Moderna (séc. XVI ao XVIII) é marcada pelo paradigma 

antropocêntrico, com fundamento na ideologia humanista do renascimento, e desenvolve-

se com uma atitude de confiança no pensamento científico, expresso pelo racionalismo e 

pelo empirismo, para resolução dos problemas da humanidade. A descoberta do sentido 

original dos textos jurídicos romanos, sem influência das glosas ou comentários 

medievais, visando uma unicidade teórica, constituiu o objetivo da escola humanista, 

sendo que, Jacques Cujas (1522-1590), principal representante da mencionada escola, 

agrega ao conceito de propriedade, construído por Bártolo, a expressão et facultas 

vindicandi, ou seja, a faculdade de reivindicar o bem daquele que o detém de forma 

injusta.  

O racionalismo influencia o Direito, na dedução das leis naturais que regem a 

conduta do homem em sociedade, consistindo no jusnaturalismo racionalista, conforme se 

observa em Johannes Althusius (1557-1638), expressando a existência de uma variação 

quanto à plenitude do direito real, e em Hugo Grotius (1583-1645), entendendo que a 

apropriação dos bens ocorreu por meio de convenção social, expressa, conforme partilha, 
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ou tácita, através da ocupação. Samuel Pufendorf (1632-1694) explica a formação do 

instituto jurídico da propriedade pela a hipótese de um acordo geral que fixa uma divisão 

em porções adequadas, sendo que, posteriomente, o direito seria do primeiro possuidor ou 

ocupante para os bens que haviam ficado sem proprietário. Conforme Pufendorf, é 

intrínseco ao direito de propriedade a possibilidade de excluir outrem do uso do bem, a 

não ser pela existência de uma regra ou convenção em sentido contrário, e a existência do 

dever das autoridades governamentais de zelar pelos bens dos cidadãos, considerando que 

emprego produtivo deles proporciona os recursos para a manutenção do Estado. A ratio 

essendi (razão de ser) passa a constituir o fundamento da construção das concepções 

jurídicas, elaborando-se um novo conceito para propriedade, expressando que o dominium 

est ius utendi, fruendi et abutendi re sua, quatenus iuris ratio patitur (o domínio é o 

direito de usar, fruir e ir além do uso do que é seu, na medida que a razão jurídica 

permite), sendo essa elaboração conceitual, de autoria indefinida, construída a partir de 

trechos de enunciados de jurisconsultos romanos. 

O empirismo em Francis Bacon (1561-1626) revela que o conhecimento 

científico, abrangendo o domínio da natureza, deve ser utilizando em prol da felicidade 

humana, verificando que dificuldade de acesso à propriedade dos bens necessários à 

subsistência como fator gerador de sedições e desordens. Outro pensador empirista 

Thomas Hobbes (1588-1679) considera a relevância do poder soberano, por estabelecer a 

segurança na sociedade politicamente organizada, defendendo-a de inimigos externos e 

preservando a ordem interna, por meio de leis que contém regras sobre a da propriedade 

dos bens, devendo ser aplicadas sanções negativas para prevenir e reprimir transtornos no 

exercício desse direito. 

Na modernidade, portanto, há a busca do ideal de valorização suprema do 

indivíduo e de seus objetivos, assim como de sua autonomia em relação às coletividades 

nas quais está inserido, configurando o individualismo. Nesse contexto, John Locke 

(1632-1704) estabelece a ideologia do liberalismo político, realizando a união 

jusnaturalismo com a liberdade individual, em sintonia com a nova ordem inglesa 

configurada pela Revolução Gloriosa (1688-1689), apresentando como função do Estado, 

a proteção das propriedades dos indivíduos, que incide sobre a vida, a liberdade e os bens 

materiais. Conforme Locke, legitimidade original da propriedade dos bens materiais está 

no trabalho, sendo que o dinheiro, simbolizado pelo ouro e pela prata, por ser duradouro é 
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meio de troca que estimula a ampliação das propriedades e simultaneamente introduz a 

desigualdade social. Por sua vez, a segurança do instituto jurídico da propriedade, que 

proporciona certeza da indenização dos bens materiais, caso o Estado deles precise, são 

aspectos considerados por Montesquieu (1689-1755), para o estímulo da atividade 

mercantil e dos investimentos, fatores essenciais no processo de acumulação capitalista. 

Em fins do século XVIII, as proclamações liberais apresentam, em essência, a 

defesa dos ideais da liberdade, da propriedade e da segurança para os indivíduos, 

resultando na Independência Americana (1776-1783) e a Revolução Francesa (1789-

1799), que materializam a representação simbólica do contrato social, respectivamente, 

por meio da Constituição dos Estados Unidos da America de 1787, incluindo suas dez 

primeiras emendas conhecidas como Bill of Rights (Declaração de Direitos) ratificadas 

em 1791, e pela Constituição Francesa de 1791, instauração do Estado Liberal de Direito, 

que consagram a proteção da propriedade nas hipóteses do interesse público exigir os 

bens privados, por utilidade ou necessidade, devendo do Estado indenizar os particulares. 

No pensamento de Immanuel Kant (1724-1804) percebe-se a distinção entre as 

concepções daquilo que está inserido num sistema de preços e, portanto, pode ser objeto 

do direito de propriedade, sendo transacionado por um equivalente, e, daquilo que é 

insubstituível e não pode ser atribuído um preço, possuindo dignidade, ou seja, a 

moralidade e a humanidade enquanto capaz de moralidade. Segundo Kant, o que 

possibilita a confirmação jurídica da propriedade é a união da vontade de todos para a 

produção da lei, numa expressão contatualista, representando a saída do estado de 

natureza e por consequência o ingresso no estado civil. 

O Código Civil francês, de 1804, implementado sob a inspiração do 

jusnaturalismo racionalista, representa, no que concerne à propriedade, seu enaltecimento 

e a garantia de proteção jurídica.  Contudo, Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), 

representante do historicismo germânico, resistia a ideia da codificação do Direito 

naquele período. No sentido historicista, a propriedade é um instituto jurídico, origina-se 

das necessidades, costumes, convicções do povo e na sequência pela jurisprudência, 

sendo, portanto, resultado de um processo de construção jurídica. Savigny foi o precursor 

da pandectística, desenvolvendo o estudo do Direito Romano, contudo, Bernhard 

Windscheid (1817-1892), principal estudioso dessa escola jurídica, foi membro da 
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primeira comissão destinada a elaborar Código Civil alemão, de 1896, no qual a 

propriedade é caracterizada como um poder de excluir interferências por parte de 

terceiros. 

No Brasil, em 1822, há a dissolução formal do regime sesmarial, sendo o 

instituto jurídico da propriedade assegurado pela Constituição de 1824, compatibilizado, 

contudo, com a supremacia do interesse público e a afirmação da propriedade privada. A 

Lei nº 601/1850, Lei de Terras Devolutas do Império, paralelamente a uma proteção da 

função socioeconômica das sesmarias e posses anteriores à lei, que estivessem 

relacionadas à produção agrícola, valoriza a ideia da expressão econômica da terra, por 

meio de uma fixação de preços mínimos de venda. Com a proclamação da República em 

1889, é promulgada a Constituição de 1891, estabelecendo o Estado de Direito no Brasil, 

conforme a concepção liberal, e o modelo federativo, concretizando o desejo das 

oligarquias, principalmente a dos proprietários rurais paulistas, voltados à cafeicultura. O 

primeiro Código Civil Brasileiro, a Lei nº 3.071/1916, fixou os poderes do proprietário, 

utilizando elementos da tradição romanística, seguindo uma perspectiva individualista e a 

concepção ideológica liberal.  

A perspectiva individualista do instituto jurídico da propriedade, elaborada em 

conformidade com o modelo político liberal, resulta em contestações, em decorrência de 

sua característica excludente. Nesse sentido, segundo Jean-Jacques Rousseau (1712-

1778), a estrutura de desigualdades resulta do processo formação do Estado, estrutura 

jurídico-política, idealizada e oganizada pelas classes mais favorecidas, com o objetivo de 

estabelecer o direito de propriedade e suas garantias. Contudo, Rousseau explica que é a 

vontade geral que, no contrato social, deve constituir-se na expressão condutora do 

Estado, com a preponderância do interesse da comunidade, o que é relevante no que 

concerne à elaboração de uma teoria social da propriedade. 

O socialismo nas suas modalidades, utópico e científico, foi uma reação de 

oposição ao individualismo e sua expressão econômica, o capitalismo liberal. No 

socialismo utópico de Charles Fourier (1772-1837) e Robert Owen (1771-1858) 

apresentam-se modelos de vida comunitária por meio dos quais se busca a organização 

adequada da sociedade, empreendimentos de propriedade coletiva, que fracassaram. O 

socialismo científico de Karl Heinrich Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) 
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propõe a supressão da propriedade privada, tendo em vista que, segundo sua concepção o 

capitalismo é um sistema no qual há a transferência da propriedade dos meios de 

produção dos trabalhadores para os empresários, existindo uma progressiva a 

centralização de capitais, decorrente da competição empresarial, resultando na 

concentração de riqueza e, portanto, de poder.  

A doutrina social eclesiástica católica no que concerne sobre a propriedade, 

apresenta, em 1891, na Carta Encíclica Rerum Novarum (Coisas Novas), de Leão XIII 

(1878-1903), a oposição enérgica às ideias socialistas do coletivismo, a defesa do direito 

natural da propriedade e do valor do trabalho, a recomendação da prática da caridade, por 

sua vez, em 1931, na Carta Encíclica Quadragesimo Anno (Quadragésimo Ano), de Pio 

XI (1922-1939), é afirmado que nem o socialismo, com as concepções de luta de classes e 

abolição da propriedade, contrárias aos preceitos do catolicismo cristão, pode ser a 

solução para o problema social, e, nem o individualismo que não considera o bem 

comum. Segundo Pio XI cabe, ao Estado por meio das autoridades públicas, 

considerando, a dupla característica, individual e social, da propriedade, regular a 

utilização dos bens. 

O positivismo de Isidore Auguste Marie François Xavier Comte (1798-1857) 

considera que a humanidade evolui por meio da lei dos três estados: o estado teológico ou 

fitício; o estado metafísico ou abstrato; e o estado científico ou positivo. Em sua 

concepção, a filosofia metafísica, visando superar a perspectiva teológica do direito, 

constroi a idéia dos direitos humanos, resultando no individualismo, que deve ser 

superado pelo sentido de dever da atitude moral positiva. Nesse sentido, a propriedade 

dos bens é indissociável do cumprimento de uma função social, por meio da qual uma 

geração forma e administra os capitais preparando o trabalho da seguinte, o que pode ser 

interpretado como o estabelecimento de uma solidariedade intergeracional visando ao 

progresso das sociedades humanas.  

Pierre Marie Nicolas Léon Duguit (1859-1928) também critica o direito 

subjetivo, visto como elaboração artificial e abstrata de origem metafísica, vinculada com 

o individualismo, que deve ser substituída pela noção realista de função social. A 

solidariedade social é vista por Duguit como uma interdependência real, um fator de 

coesão, decorrente das necessidades presentes na sociedade, dessa forma, a propriedade 
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deve contribuir para o bem-estar social, autorizando a intervenção dos governantes, 

representantes do Poder Público, a compelir o proprietário ao cumprimento da função 

social, caso ele não a esteja desempenhando de modo satisfatório.  

Ao fim da segunda década do século XX, observa-se um direcionamento social 

do paradigma antropocêntrico nas configurações político-jurídicas iniciais do Estado 

Social, expressas por meio da Constituição Mexicana de 1917, resultado do movimento 

revolucionário iniciado em 1910 no México, e da Constituição de Weimar de 1919, 

consequência dos problemas sociais alemães agravados pela Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918), apresentando um maior comprometimento com o interesse público e bem-

estar da sociedade, o que inclui a compatibilização social da propriedade.  

No Brasil, ocorre a Revolução de 1930, no contexto da grande depressão 

econômica mundial, colocando na chefia do governo Getúlio Dornelles Vargas (1883-

1954), sendo, posteriomente, promulgada a Constituição de 1934, representando a 

manifestação do Estado Social no Brasil, afirmando-se que o direito de propriedade não 

poderáia ser exercido contra o interesse social ou coletivo. A aprovação do Código 

Florestal de 1934 foi o evento significativo nesse período, sgnificando, por exemplo, a 

possibildade de desapropriação mediante indenização no caso de declaração de que uma 

floresta era Posteriomente, foi outorgada a Constituição de 1937, dando início ao Estado 

Novo, a fase ditatorial. Não obstante isso, durante o período do governo Vargas (1930-

1945) ocorreram intervenções de âmbito social, por meio de medidas jurídico-

econômicas, envolvendo o instituto jurídico da propriedade. Nesse sentido, procurou-se 

solucionar tanto a questão de habitação urbana, com a possibilidade de utilização dos 

fundos dos recursos previdenciários em habitação social, quanto o problema agrário, com 

a criação de núcleos coloniais, com lotes vendidos mediante pagamento à vista ou a 

prazo, com preços fixados por vários critérios, dentre os quais está a finalidade social da 

colonização, e colônias agrícolas, com concessão gratuita para brasileiros 

reconhecidamente pobres que revelassem aptidão para os trabalhos agrícolas e, 

excepcionalmente, agricultores qualificados estrangeiros. 

Ao final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), ocorreu o desenvolvimento 

do neoconstitucionalismo em decorrência de reflexões sobre a importância e a 

necessidade da presença dos valores do humanismo, da democracia e da solidariedade nas 
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sociedades. A ideologia neoconstitucional compreende a dignidade do ser humano e a 

função social do direito, como estruturadores dos direitos fundamentais; a admissão da 

força normativa da Constituição, enunciada por Konrad Hesse; a ampliação da jurisdição 

constitucional; a nova hermenêutica com aplicação de um juízo de ponderação para os 

princípios. As cartas jurídico-políticas promulgadas após períodos ditatoriais, que 

incorporam valores neoconstitucionais, são, por exemplo, a Constituição Italiana (1947) e 

a Lei Fundamental Alemã (1949). 

A questão do meio ambiente, nos âmbitos local, regional, nacional e 

transnacional, visto que a poluição de um país pode afetar vários outros, com o 

comprometimento da qualidade de vida, é objeto de atenção das Nações Unidas, 

formalmente manifestado, em várias declarações e relatórios, destacando-se a Declaração 

da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, de 1972, na qual foi 

proclamado o direito do ser humano ao meio ambiente de qualidade, e o Relatório para a 

Assembléia Geral das Nações Unidas da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, denominado Our Common Future (Nosso Futuro Comum), de 1987, 

que propõe o desenvolvimento sustentável para todos os países, definido como sendo 

aquele que satisfaz as necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades. No plano internacional, 

cartas jurídico-políticas que expressam, além de valores neoconstitucionais, também a 

defesa do meio ambiente são, por exemplo, a Constituição Portuguesa (1976) e a 

Constituição Espanhola (1978).  

A Constituição do Brasil, de 1988, também apresenta os parâmetros 

neoconstitucionais, do Estado Democrático de Direito; da dignidade humana; da 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária; dos direitos individuais e sociais; da 

jurisdição constitucional; do dever de cumprimento da função social pela propriedade; e 

destina um capítulo para o meio ambiente ecologicamente equilibrado, cuja defesa e 

preservação são deveres do Poder Público e da coletividade, sendo destinado às presentes 

e futuras gerações, configurando um direito de todos e bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida. 

Aplicando-se uma interpretação sistemática e teleológica da Constituição 

Federal, verifica-se que o instituto jurídico da propriedade, está submetido a uma tríplice 



A EVOLUÇÃO DO INSTITUTO JURÍDICO DA PROPRIEDADE:                                                             208 
DA PERSPECTIVA DO INDIVIDUALISMO À COMPATIBILIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL  

GABRIEL ANTONIO DE ABREU VIEIRA 

 

função. A realização de uma função individual que permita uma vida com dignidade para 

o proprietário; o cumprimento de uma função social, viablizando a pluralização do acesso 

à propriedade imobiliária, no âmbito urbano e rural, com utilização eficiente das 

propriedades dos bens imóveis em atividades produtivas em prol da sociedade, 

proporcionando, por exemplo, um nível elevado de produção agropecuária, que garanta a 

segurança alimentar interna e permita a exportação, gerando divisas para a economia 

nacional; e, ademais, deve-se observar o adimplemento da função ambiental, objetivando 

o equilíbrio ecológico e uma vida saudável nos espaços urbano e rural. 

A utilização do vocábulo socioambiental, composto pela união das palavras 

social e ambiental, forma um conceito que indica a necessidade de que esses dois fatores, 

essenciais na sociedade atual, sejam aplicados por meio de políticas públicas de forma 

integrada, formando um todo que se complementa em sintonia, visando o bem-estar social 

e, simultaneamente, a manutenção do equilíbrio ecológico, materializando o 

desenvolvimento sustentável. 

Na relação entre o conceito sociambiental e o instituto jurídico da propriedade, 

observa-se a existência duas dimensões: a funcional e a da compatiblização. Na dimensão 

funcional o proprietário tem o dever de realizar suas atividades visando uma situação de 

harmonia com o bem-estar social e simultaneamente utilizar racionalmente os recursos 

naturais, não poluindo ou depredando o meio ambiente. Por sua vez, a dimensão da 

compatibização é mais ampla, abrangendo a funcional, pois além do adimplemento dos 

deveres da função socioambiental previstos de forma explícita ou implícita no 

ordenamento jurídico, deve também, na proporção de suas necessidades, ser beneficiado 

por políticas públicas, para que todos possam acessar e exercer o direito de propriedade, 

vivendo dignamente em habitações adequadas e desempenhando suas atividades 

produtivas, no âmbito rural e urbano, com eficiência e vivendo dignamente em habitações 

adequadas, em ambos os casos, em padrões sustentáveis, simultaneamente nas 

perspectivas econômica, social e ambiental. 

As políticas públicas, constitucionalmente determinadas e normativamente 

fixadas pelas leis, com relação à propriedade de imóveis, preveem a utilização de 

instrumentos dissuasórios de condutas, por meio da tributação progressiva, e a aplicação 

de desapropriações, com indenização por títulos da dívida agrária e títulos da dívida 
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pública municipal, no caso de não cumprimento de sua função social, respectivamente no 

âmbito rural e urbano. 

O instrumento jurídico da extrafiscalidade pode ser utilizado, visando 

transformar a realidade, pela mudança de condutas e atividades, materializando a 

compatibilização socioambiental do instituto jurídico da propriedade, desde que, em 

concordância com os princípios e regras constitucionais, devendo também ser realizada 

uma análise dos prováveis efeitos econômicos, sociais e ambientais de sua aplicação. Na 

utilização da extrafiscalidade dissuasória, por exemplo, não pode haver o efeito de 

confisco, hipótese proibida consoante o inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal. 

No caso da utlização da extrafiscalidade incentivadora, deve-se verificar se é realmente é 

necessária a sua aplicação, ou se as pessoas físicas ou jurídicas mediante mecanismos 

regulatórios conseguirão atingir, pela sua própria capacidade os objetivos que são 

pretendidos pelas políticas públicas, pois a concessão de um incentivo a quem não 

necessite dele é moralmente incorreta e contrária à isonomia, sendo socialmente injusta, 

visto que favorece um indivíduo ou um grupo em detrimento da sociedade, e resulta no 

decréscimo das receitas tributárias, reduzindo os recursos financeiros destinados ao 

custeio das atividades do Estado e ao atendimento das necessidades conjunturais e 

estruturais de interesse público. 

No que concerne as externalidades negativas que incidem sobre o meio 

ambiente, partindo da premissa de que os danos ambientais são custos e, portanto, são 

monetariamente avaliáveis, existem duas possibilidades de solução jurídico-econômica, 

desde que realizadas em conformidade com parâmetros constitucionais e disciplinamento 

por lei: a internalização dos custos e a negociação dos direitos de propriedade. A primeira 

possibilidade pode ser viabilizada pela sugestão de Arthur Cecil Pigou (1877-1959), por 

meio da cobrança de um tributo, considerando que essa solução é válida somente para os 

níveis de poluição legamente tolerados, além disso, podem existir efeitos nocivos: a 

transferência do ônus tributário para os consumidores, no caso, por exemplo, de produtos 

agrícolas cuja demanda interna seja inelástica, e a perda de competitividade em relação a 

outros países que não adotem essa prática. Quanto à adoção da negociação dos direitos de 

propriedade, com o estabelecimento de opções padrão, inspirado nas análises Ronald 

Harry Coase, e, conforme a técnica aplicada no Protocolo de Quioto, configura uma 

solução de mercado, necessitando de um estudo cientitífico transdisciplinar sobre os bens 
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ambientais a serem incluídos, assim como, de sua avaliação monetária, devendo ser 

verificado se, além da retribuição financeira, está sendo realizada a compensação 

ambiental. 

As áreas de preservação permanente e reservas legais, cobertas ou não por 

vegetação nativa, previstas no Código Florestal, constituem limitações administrativas ao 

exercício de direito de propriedade, sua finalidade é manutenção do bem-estar 

socioambiental, por meio da preservação de vários fatores tais como, os recursos hídricos, 

a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora e o 

solo. Na qualidade de limitações administrativas, são obrigações com o caráter de 

generalidade estabelecidas por lei e, portanto, não são indenizáveis. Porém, as referidas 

áreas e reservas legais podem configurar uma desapropriação indireta, esvaziando 

completamente o conteúdo econômico da propriedade, nesse sentido, cabe ao proprietário 

pleitear em juízo indenização e, dessa forma, o Poder Judiciário verificará o caso em 

concreto e decidirá a questão, tendo em vista o ordenamento jurídico interpretado à luz 

dos princípios constitucionais. Contudo, pode ocorrer que o Poder Público realize a 

desapropriação direta do imóvel, nesse caso, as mencionadas áreas e reservas legais 

devem ser incluídas no valor da indenização, existindo decisão nesse sentido do Supremo 

Tribunal Federal. 

No espaço rural, a propriedade imóvel, em conformidade com as determinações 

constitucionais e legais, no que concerne à compatibilização socioambiental, está 

condicionada ao adimplemento pelo proprietário, das funções econômica, social e 

ambiental, o que compreende a produtividade, o cumprimento da legislação trabalhista e a 

utilização dos recursos naturais de forma racional e adequada. O acesso a terra, por meio 

da reforma agrária, deve ocorrer por meio do processo normativamente fixado pela 

sociedade politicamente organizada e democrática, respeitando, portanto, a legalidade e 

os demais princípios e regras do ordenamento jurídico. Além disso, a implementação de 

políticas públicas que promovam a inclusão social deve estar acompanhada de programas 

de assistência técnica e educação ambiental objetivando viabilizar o desenvolvimento 

sustentável. 

No âmbito urbano, a compatibilização socioambiental da propriedade depende 

da sustentabilidade das edificações e cidades, fator vinculado ao desenvolvimento 
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urbanístico, que compreende o uso e a ocupação do solo de forma ordenada e a existência 

de infraestrutura adequada. Dessa forma, a execução de políticas públicas para a 

concretização do direito à moradia deve estar em harmonia com o planejamento 

municipal, contando com a participação popular em sua elaboração e execução. 

Atualmente, a humanidade encontra-se em uma fase de transição, como 

ultrapassá-la é o desafio que se coloca e que deve ser entrentado. Os últimos decênios do 

século XX e a primeira década do século XXI estão assinalados pela preocupação com os 

problemas ambientais que causam danos a várias espécies de vida e, portanto, afetam 

negativamente a humanidade. Visando alterar essa conjuntura, observa-se um padrão de 

valores que incide sobre a produção normativa, repercutindo no instituto jurídico da 

propriedade, com o objetivo de promover a vida em todas as suas dimensões.  

No Brasil, a promoção da vida é constatada na Constituição Federal, pelo 

direcionamento do paradigma antropocêntrico e do instituto jurídico da propriedade à 

compatibilização socioambiental. Essa perspectiva está presente nas diretrizes 

constitucionais e determinações da legislação concernentes às políticas públicas, que 

interpretadas de forma sistemática e teleológica, têm por objetivo a redução das 

desigualdades sociais e a utilização adequada do meio ambiente, conciliando a 

necessidade de desenvolvimento econômico com o equilíbrio ecológico. 

Ao final, vale ressaltar que os seres humanos, providos de discernimento e livre 

arbítrio, devem ser movidos pelo despertar das consciências, no objetivo de almejar uma 

existência em harmonia com relação aos direitos de propriedade, especificamente no que 

concerne aos bens imóveis, preservando a natureza e tornando-se colaboradores solidários 

em prol do bem-estar de todos, que deve refletir-se no presente e projetar-se para o futuro. 
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